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14 - Het Belang van Limburg

Jerry Cooman supersnel na
Gent-Gent was al niet denderend, maar na de Ronde van
Limburg leek het alsof de openingskoers een adembenemende thriller was. In de reeks «overbodige gebeurtenissen*
nam de vlakste - en dit keer niet alleen letterlijk - wedstrijd
van het seizoen een toonaangevende plaats in. Niet al te
volk, weinig vertrekkers, en zes keer zo weinig animo. Radeloze journalisten vielen na afloop opnieuw op hun knieën
voor de reddende rol van de BRT. Zaterdag hadden ze de
show gestolen, gisteren bleef hun rol beperkt tot een ietwat
ongelukkig maneuver waarbij bepaalde spurters gehinderd
zouden geweest zijn door een motard. En zo viel er tenminste nog iets te noteren, want tussen start en aankomst was
dat helaas onmogelijk. De wedstrijd, apropos, werd met enkele lengtes verschil gewonnen door Jerry Cooman.

Ronde van Limburg
Maar laten we niet al te kritisch zijn, want er was degelijk
een ontsnapping. Op zeventig
kilometer van de finish ging de
jonge Duitser Gröne «zowaar»
in de aanval. Bernd Gröne - het
paradepaard uit de ploeg van
Kuiper - kwam vorig jaar nog
in het nieuws, toen hij in Seoul
de zilveren medaille veroverde.
Gröne deed z'n best en de anderen lieten betijen zodat «de
strijdlustigste» van de dag een
voorsprong van twee minuten
bereikte.

te werd vierde en Rijkhovenaar
Johan Capiot - «Sinds er FICPpunten zijn te verdienen, worden die spurten stukken gevaarlijker» - vertaalde z'n bevredigende conditie in een verdienstelijke vijfde plaats.
E.B.

«Ben ik echt zo snel ?»

Aanvallen ?

Schoonheidsfoutjes zullen er altijd bestaan en geklopte renners
hebben
altijd een excuus dat min of meer aanvaardbaar klinkt.
De rest van het peloton bereikte intussen een bedenkelijke Misschien zou de zege van Jerry Cooman er niet zijn gekomen als
graad van apathie. Waaraan zou Lieckens en Vanderaerden niet dat tikkeltje zouden gehinderd
dit te wijten zijn ? Aan de moei- zijn. Misschien, misschien ook niet. Het doet er ook niet toe. De
lijkheidsgraad van het par- overwinning van Cooman was verdiend en de wijze waarop hij de
cours ? Aan de bijtende kou of concurrentie ongeveer ter plekke liet was werkelijk indrukwekde verzengde hitte ? «Jamaar kend. «Ik wist dat ik rap was, maar dit wist ik niet», schudde de
kijk», zeiden de renners. «Dat winnaar achteraf.
komt er toch van als je altijd Cooman - ooit nog Belgisch kampioen bij dejuniores - is altijd
maar langere en langere koersen al een «vlieger» geweest, vooral dan in de jeugdcategorieën. «Een
wil. Hoe kunnen ze er toch toe geboren winnaar maar...-», dat beweerden z'n critici. Aanvankelijk
komen om zo'n wedstrijd als de kregen de sceptici gelijk. Coomans debuut bij de profs was niet bedeze zó ontmoedigend lang te paald verbijsterend. «Ik weet het», zei Cooman. «Ik begin nu aan
maken ? Tweehonderdertig kilo- m'n derde seizoen bij de profs en ik denk dat ik nupas rijp ben om
meter, en als het dan nog een mee te spelen met de rest. In m'n eerste jaar heb ik twee koersen
klassieker was... En wanneer gewonnen en vorig jaar nog één. Putte-Kapelle, de laatste van het
had U gewild dat we hadden
aangevallen ? Het enige beetje
berg lag op meer dan honderd
kilometer van de aankomst.

seizoen, jawel. Het heeft vooral met kracht te maken. Twee jaar
geleden was ik nog niet sterk genoeg, maar stilaan is dat toch beginnen veranderen.»
De spurt zelf begon nochtans slecht voor Cooman. «Ik geloof
dat ik in die laatste bocht ongeveer vijftiende was. Ik dacht dat ik
in een verloren positie zat, maar eigenlijk ben ik ze nog allemaal
vrij gemakkelijk voorbij gegaan. Ik wist zelf niet dat ik het kon.
En er reden toch een aantal spurters mee, zoals Kelly en Vanderaerden. Ik heb die twee wel ooit geklopt, maar nooit als het om te
winnen was.»
Een pluimpje tenslotte voor de ploegmaats. «Oh ja», zei Jerry
Cooman. «Deploeg is er duidelijk op vooruit gegaan. We hebben
er een aantal sterke renners bijgekregen en dan denk ik bijvoorbeeld aan Vlassaks. Ik moet zeggen dat ik met deze ploeg toch ietwat comfortabeler aan een spurt kan beginnen.»
E.B.

Jerry Cooman had in de
spurt geen enkele moeite met
de concurrentie. Cooman
ging Vos, Kelly,
Vanderaerden en Capiot
vooraf.
(Foto: Luc DAELEMANS)

De Duitser Bernd Gröne - in
Seoul nog winnaar van de
zilveren medaille - werd
gisteren bekroond tot «.enige
aanvaller van de dag.»
(Foto: LUC DAELEMANS)

Uitslag

Hoe kan je dan verlangen - zeker als het zo'n goed weer isdat je een spectaculaire wedstrijd krijgt ?»

De spurt
Vooraan had Gröne ingezien
dat hij niet voorop zou kunnen
blijven. Onder impuls van de
ploegen-met-een-spurter-in-huis
(in casu Panasonic) werd de forse, blonde Duitser ruim voor
het einde teruggeroepen. Vandanaf controleerden de ploegmaats van Vanderaerden het
koersgebeuren. Op dus naar een
massaspurt.
De spurt verliep chaotisch.
Lieckens zette zich van ver op
kop, Vanderaerden had zich
keurig in z'n wiel genesteld. De
latere winnaar, Jerry Cooman,
zat op dat moment nog in een
verloren stelling. «Fantastisch
wat hij gedaan heeft», gaf Lieckens na de wedstrijd toe, «maar
zonder die motard van de BRT
ging het tussen mij en Vanderaerden. Ik reed op kop. Ik zou
dus wel niet gewonnen hebben,
maar ik weet zeker dat ik had
meegespeeld. Maar dan, terwijl
ik mij net op gang had getrokken, word ik effe gehinderd
door een motard. Ik wou hem
nog zeggen : «Ga jij soms de
spurt aantrekken voor mij ?»
Maar nee. In plaats van rustig
op te trekken, vliegt die kerel er
vandoor. Enfin. Als je moet afremmen in volle spurt, mag je
de zaak natuurlijk vergeten. Al
blijf ik erbij dat Cooman afschuwelijk snel vooruit geraakte.»

De spurt
Ondanks het mini-mankementje kan de spurtoverwinning
van Cooman alleen maar waardering oogsten. «Vlaanderens
snelste» - maar zo zijn er nog reed en vloog en won, met meer
dan duidelijke voorsprong. De
Nederlander John Vos eiste de
tweede plaats op en Eric Vanderaerden moest met de derde
plaats naar huis. «Ik ben nochtans geen supporter van hem»,
zei iemand in het publiek,
«maar vandaag had hij echt wel
moeten winnen.» Kelly tenslot-

1. Jerry Cooman 234 Km in 6.13;
2. John Vos (Ned); 3. Eric Vanderaerden; 4. Sean Kelly (Ier); 5. Johan Capiot; 6. Jozef Lieckens; 7.
Wiebren Veenstra (Ned); 8. Mathieu Hermans (Ned); 9. Ralph
Moorman (Ned); 10. Werner Wüller (Wdl); 11. J. Philippe Vandenbrande; 12. Herman Prison; 13. Jürg
Brüggmann (Zwi); 14. Jan Bogaert;
15. Rudy Dhaenens; 16. Ludwig
W ij mints; 17. Ronny Vlassaks; 18.
Jochen Görgen (Wdl); 19. Gert-Jan
Theunisse (Ned); 20. Frank Pirard
(Ned); 21. Edwin Bafcop; 22. Benny
Heylen; 23. Jos Haex; 24. Stefan
Rakers (Ned); 25. Gino Van Hooydonck; 26. Pius Schwarzentrüber
(Zwi); 27. Henk Lubberding (Ned);
28. Pascal Ducrot (Zwi); 29. Frank
Van Himst; 30. Peter Pieters (Ned).

KUURNE.- De bookmaker in een zijlokaaltje van een café op
de Kuurnse Marktplaats gaf zijn klanten zondagvoormiddag een
niet te missen tip mee : «Vergeet de mannen van Jan Raas niet
bij uw gokken, want die zijn er altijd bij». Een uitlating die de
spelers zich enkele uren later nog best zullen herinneren want de
44ste uitgave van Kuurne-Brussel-Kuurne werd zowat volledig
beheerst door de troepen van de vroegere Zeeuwse wielerkampioen.
Ook de organisatoren hadden na afloop de grote glimlach want
met Edwig Van Hooydonck konden zij een «naam» op hun erelijst invullen, terwijl de winnaar zelf met deze zege de februari-ellende definitief in de vergeethoek fietste.
Het overwicht van de Raasdiscipelen kwam een eerste keer tot
uiting bij de beklimming van de Oude Kwaremont toen Rolf
Gölz het peloton tot bij de vroeg in de koers ontsnapten Jan
Goessens en Danny Lippens sleurde. Het Vlaamse heuvelland
kon voor geen verdere schifting zorgen. Het prachtige voorjaarsweertje zat er wellicht voor veel tussen.
De finale dan maar in Kuurne zelf, waar nog drie plaatselijke
omlopen van tien kilometer moesten afgewerkt worden. Daarvoor meldde zich nog een peloton van niet minder dan 117 renners. In de tweede ronde zonderde zich een kopgroep van twaalf
af. En die had vlug gewonnen spel. Bij het ingaan van de slotomloop toog Noël Segers (van de ploeg Raas) in het offensief. De
winnaar van vorige woensdag te 's Herenberg bouwde vlug een
kloof van 200 meter uit en leek lange tijd gewonnen spel te hebben. In de slotfase moest Segers evenwel de tol van de geleverde
inspanningen betalen en op twee kilometer van de streep werd hij
ingerekend.
Dan achtte Edwig Van Hooydonck (ploeg Raas) zijn moment
gekomen. Een tegenactie eerst van Yvon M-adiot en daarna Mauro Gianetti ten spijt bleef de Belgische belofte voorop en reed
meteen zijn eerste seizoenszege binnen. «Een deugddoende overwinning, dat alleszins. Al geloofde ik er de ganse dag eigenlijk
niet in. Bij het beëindigen van de grote ronde speelde ik zelfs met
het idee om op te geven. Maar ik dacht dat ik best nog wat extra
kilometers kon gebruiken. Een goede beslissing, bleek achteraf.
Maar stellen dat de conditie al echt op het scherp van de snee
staat, mag ik echt niet doen. Daarvoor nebben die twee griepaanvallen in februari mijn gestel te sterk ondermijnd. Moreel is die
overwinning wel een hele oppepper in het vooruitzicht van de
Tirreno waarin ik deze week start. Ik ga er in de eerste plaats proberen een goed klassement te rijden en kom ik na de eerste dagen
daarvoor niet meer in aanmerking, dan mik ik op ritwinst. Teren
op de winst van vandaag zou maar al te gek zijn. De tegenstand
was hier zeker niet van topniveau en wil ik dit jaar mijn ambitie,
een plaatsje bij de wielertop veroveren, waarmaken dan voeg ik
daar best nog een klassieke zege en andere prestaties met uitstralingen aan toe».
I. Hedwig Van Hooydonck, 206 km 5ulO; 2. Mauro Gianetti
op 7 sec; 3. Johan Devos op 11 sec.; 4. Jean-Pierre Hendrickx; 5.
Martin Schalkers (Ned); 6. Jacques Decrion (Fra); 7. Noel Seghers; 8. Adrie Kools (Ned); 9. Yvan Madiot (Fra); 10. Armando
Ceci (Ita); 11. Walter Vandenbranden; 12. Corneille Daems op
54 sec; 13. Pascal Heelhaut; 14. Johnny Dauwe; 15. Guido Debacker; 16. Greg Oravetz (Vst); 17. Rik Van Slijcke; 18 . Marnix
Lameire; 19. Patrick Hendrickx; 20. Othmar Hafliger (Zwi); 21.
Yves Van Steenwinkel; 22. Eddy Schurer (Ned); 23. Robert
d'Hondt; 24. Kurt Van Keirsbulck; 25. Koen Vekeman; 26. Patrick Verplancke; 27. Patrice Bar; 28. Jaak Hanegraaf (Ned); 29.
Yves Cossemijns; 30. Jan Van Camp.

Noel Segers:
«Ploegsukses primeert»
KUURNE.- Noel Segers lukte bijna de stunt na de Grote Prijs
Wielerrevue ook Kuurne-Brussel-Kuurne te winnen. « Winnen doe
je altijd zelf graag en had ik voldoende macht in de benen gehad de
laatste twee kilometers dan was het ook raak geweest. Toch primeert het ploegsukses. Met de winst van Van Hooydonck is dat er
dan ook gekomen. Eerlijk gezegd had ik toch wel wat te vroeg gedemarreerd. Die plaatselijke omlopen werden aan een moordend tempo afgeraasd en alleen in de open velden, met de wind pal op kop,
voelde ik wel dat de conditie nog niet je-dat is. In Nederland zaten
de omstandigheden wat mee. Vergeet echter niet dat ik in februari
een week ziek was. Dat hangt wel een tijdje in de kleren-».

De Franse neo-prof Gilles Delion uit de ploeg van Paul
Koechli heeft zondag in Lugano de eerste wedstrijd van het Zwitserse wielerseizoen gewonnen. Hij zegevierde afgetekend met 36
seconden voorsprong op de Zwitser Urs Freuler uit de Postploeg, die de spurt van het peloton won voor zijn landgenoot
Guido Winterberg.
De uitslag: 1. Gilles Delion (Fra), de 144 km in 3u37:21 (gemiddeld: 39,751 km/u); 2. Urs Freuler (Zwi) 0:36; 3. Guido
Winterberg (Zwi); 4. Thomas Benz (Wdl-amateur); 5. Hansruedi
Maerki (Zwi); 6. Jocelyn Jolidon (Zwi); 7. Simone Pedrazzini
(Zwi); 8. Giuseppe Fontana (Ita); 9. Marco Vitali (Ita); 10. Omar
Pedretti (Zwi); 11. Stephen Hodge (Aus); 12. Markus Winterberg
(Zwi); 13. Gilbert Glaus (Zwi); 14. Severin Kurmann (Zwi); 15.
Sandro Vitali (Ita), allen zelfde tijd als Freuler.

PARIJS, zondag.- Laurent Fignon is nog altijd een van de best betaalde Franse sportmannen. Aan
het geldgewin van Alain Prost (1,2
miljard), kan hij weliswaar niet tippen, maar met een jaarinkomen van
60 miljoen mag hij niet klagen. Ongeveer de helft van dat bedrag verdient hij met zijn benen. De andere
helft spruit voort uit publiciteitscon-

iracten en ... zijn fabriekje in sportkleding waarin vijf mensen voltijds
zijn tewerkgesteld. Dat bedrijfje
runt hij samen met Cyrille
Guimard, met wie hij ook volgend
jaar als Systeme U zich uit de wielersport terugtrekt, geassocieerd
blijft.
«Vermoedelijk komt Raleigh dan
weer als hoofdsponsor in de compe-

Marie beheerst 't secondenspel
PARIJS.- Thierry Marie (26), tijdritspecialist en
rittenkaper, heeft de proloog van Parijs-Nice gewonnen. Op een bochtig en heuvelend parcours van 5,3
km. binnen het dertiende arrondissement, finishte hij
een seconde sneller dan de Spanjaard Indurain. Vanop de zonnige terrasjes keken duizenden mensen geamuseerd toe.
Laurent Fignon en Stephen Roche, twee absolute
kopstukken in de wedstrijd, eindigden respectievelijk
derde en vierde, eveneens op en zuchtje van de winnaar, die een gemiddelde snelheid van 47 km. 344 liet
optekenen. Voor Marie was het zijn zevende proloogzege sinds hij in 1985 prof werd.
De beste Belg was André Lurquin, elfde op elf seconden. Nationaal kampioen Etienne De Wilde viel
tegen Hij werd pas negentiende op dertien seconden.

Van Hooydonck
koerst februari-ellende
in vergeethoek

Delion wint Zwitserse
openingskoers

Fignon: miljoenen en
Parijs- een Dochtertje rijker
Nice

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

tik had niet de indruk dat Cent-Gent nog in mijn
benen zat. Ik heb wel de fout begaan een te grote versnelling te duwen. Een tandje te veel. Dat werd me
vooral in de laatste twee kilomeiers fataal.»
De Wilde was met zijn prestatie lichtjes ontgoocheld. «Ik mag natuurlijk niet de pretentie hebben tegen Marie te kunnen optornen, maar ik denk wel dat
ik in ieder gezelschap bij de tien besten kan finishen
in een korte proloog.»
De Nederlander Adri van de Poel, zaterdag slachtoffer van een val in de eindspurt van Gent-Gent, eindigde helemaal achteraan.
«Heeft niks met die val te maken. Daar heb ik
geen last van, wel van een bronchites die me verplicht
om antbiotica te slikken. Jammer, want ik had er
hier wel iets van willen maken.»
g_ j

titie en ga ik die kant uit. Maar daar
wil ik niet op vooruitlopen. Ik heb
voldoende uitwijkmogelijkheden.»

Favoriet
Gisteren na de proloog, waarin
hij derde eindigde, heeft Fignon
zichzelf tot de grote favoriet op de
eindzege van Parijs-Nice uitgeroepen. Toen hij na de korte inleidende
tijdrit het zweet van zijn gezicht
wreef, zei de Parijzenaar: «Ik voel
dat ik veel beter op dreef ben dan
twaalf maanden geleden.»
Fignon denkt dat hij een verklaring heeft voor zijn goede conditie.
«Ik heb mijn ski-verlof in Megere
beperkt tot acht in plaats van veertien dagen. Bovendien werd ik deze
winter niet geremd door een keelontsteking zoals vorig jaar. Dat
maakt dat ik twee weken eerder met
de training ben kunnen beginnen.»
Dat zijn basisconditie inderdaad
uitstekend is, leidt Fignon ook af uit
het feit dat hij een week geleden
nauwelijks de koude voelde waarin
de ronde van de Haut-Var verreden
werd. «Dat wil wat zeggen. Want
doorgaans ben ik zeer onderhevig
aan lage temperaturen.»

Open
Fignon is ervan overtuigd dat Parijs-Nice zonder Kelly een open
wedstrijd zal worden. «Ik ben alleszins gekomen om te winnen. Ik voel
er me goed genoeg voor en kan rekenen op een sterke ploeg.»
Na Parijs-Nice keert Fignon voor
een weekje naar huis om op zijn
eentje Milaan-Sanremo voor te bereiden. Dat deed hij ook vorig jaar
toen hij onverwacht maar in grootste stijl, de «Primaverra» won. En
daarna?
«In beginsel rijd ik alle klassiekers. Met uitzondering van de Ronde van Vlaanderen, want daar houd
ik niet van. Vervolgens leg ik een
bijzondere klemtoon op de Tour en
het wereldkampioenschap dat in
Frankrijk verreden wordt.»
Fignon, die momenteel in St.Mendee nabij Parijs woont, verheugt zich intussen in een nakende
gezinsuitbreiding. In mei krijgt
zoontje Jeremy er een ... zusje bij.
«Jaja, dat is al met zekerheid bepaald. Een meisje! Laat maar komen...»
G.TUCH

Uitslag
proloog
1. Thierry Marie (Fr) de 5,3 km. in
6.43.66 ; 2. Miguel Indurain (Sp) op
00.01 ; 3. Laurent Fignon (fr) op
00.02; 4. Stephen Roche (Ier) op
00.03; 5. Guiseppo Petito (It) op
00.07 ; 6. Christophe Lavamne (Fr) op
00.08 ; 7. Erik Breukink (NI) z.t.; 8.
Francis Moreau (Fr) op 00.09 ; 9. Julian Gorospe (Sp) op 00.11 ; 10 Alberto Laamtzbarrutia (Sp) z.t. ; 11. André
l urquin z.i.; Laurent Biondi (Fr) z.t. ;
13. Eric Boyer (Fr) z.t. ; Jean-Claude
Colotü (Fr) op 00.12 ; 15. Laurent Bézault (Fr) z.t.; 16. Thomas Wegmüller
(Zwi) z.t.; 17. Bruno Comillet (Fr) op
00.13 ; 18. Peter Roes z.t.; 19. Etienne
De Wilde z-t; 20. Mare Madiot (Fr)
op 00.14 ; 21. Christian Chaubet (Fr)
z.t. ; 22. Eric Van Lancker z.t.; 23. Peter Winnen (NL) z.t. ; 24. Benny Van
Itterbeek op 00.15; 25. Malcolm Elliott (GB) z.t. ; 40. Patrick Verscheuren op 00.19; 55. Paul Haghedoren op
00.24; 56. Wilfried Peelers z.t.; 64.
Eddy Schepers op 00.26; 66. Sammy
Moreels z.l.; 70. Michel Vermote op
00.27; 85. Wim Van Eynde op 0031;
88. LUC Roosen op 00.32; 92. Mare
Dierickx z.t.; 93. Jan Nevens op 0.33 ;
94. Fnuik Van Den Abbeele z.t; 97.
Patrick Onnockx z.t; 102. Patrick Robeet op 0034; 111. Nico Emonds op
0038; 130. Eddy Planckaert op 00.48;
132. René Martens op 00.50; 134
Frank Hoste op O0.§|; 136. Guido Van
Calster op 00.59.

HALEN (69).- 1. Koen Thijssen
(Zolder), 85 km in 2.35"; 2. Jac Louwers; 3. Jac Van Kessel; 4. Henk De
Hey; 5. Paul Esters; 6. RenéBries; 7.
Piet Hindricks; 8. Eric Vanbael; 9.
Ruud Vandeursen; 10. Mol Kloosterman.

PIJPELHIJDE (79).- 1. At Van
Laerhove (N), 79 km in 1.58; 2. Jef
Thiermans; 3. Fred Scheres; 4. Achiel
Nuyens; 5. Frans Wouters; 6. Koen
Thijssen; 7. Serge Vanhoydonck; 8.
Gerry Gabriels; 9. Pierre Deckers; 10.
Georges Vonckx.

BILJARTEN
Blomdahl te sterk voor
Ceulemans
Torbjorn Blomdahl heeft nu ook
het Grand Prix-driebanden tornooi in het Deense Aarhus gewonnen. Het was de tweede achtervolgende Grand Prix-zege van de
Zweedse wereldkampioen en houder van de wereldbeker.
De uitslagen : Achtste finales :
Torbjorn Blomdahl (Zwe) - Jelling
(Den) 3-0; Dielis - Carlsen 3-1;
Ceulemans - Nierrgaard (Den) 3-1.
Kwartfinales : Torbjorn Blomdahl - Anthony 3-1; Raymond
Ceulemans - Dielis 3-1 (15-9, 9-15,
15-7 15-14).
Halve finales : Torbjorn Blomdahl - Lieberkind 3-1 (15-14, 6-15,
15-9, 15-5); Ceulemans - Muller
3-1 (10-15, 15-5, 15-10, 15-1).
Finale : Blomdahl - Ceulemans
3-0(15-12,15-10,15-10).
Derde plaats : Muller - Lieberkind 3-1

