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57ste Ronde van Limburg: ongeregeldheden zorgen voor massasprint

Parijs-Roubaix voor amateurs

Ex-prof Chanteur in zijn eentje

Slechte
punten

SINT-TRUIDEN.—Het moet je maar overkomen Ie nodigt een UCI-commissaris uit in de hoop om via een goed rapport sneller weer op de internationale wielerkalender te kunnen en dan loopt één en ander uit de hand. De 57ste Ronde van
Limburg heeft dus slecht gescoord. Het begon nochtans mooi. De 83 deelnemers
vlogen er van bij de start in. Eerst een vlucht met vier met o.a. Herman Prison,
achteraf dan een vlucht met 13 met Capiot, Van de Laer, Sergeant en Nulens. Er
wordt perfect samengewerkt, de goeie trein is vertrokken, maar dan...
Eersteen wegvergissing in Milieu. Een rijkswachter mist een richtingaanwijzer
en rijdt rechtdoor. Gevolg: de 13 vluchters moeten voet aan de grond zetten, want
het peloton komt uit de andere richting aanrijden. De UCI-commissaris beslist de
vluchters met dezelfde voorsprong terug te laten vertrekken. Tot 40 seconden later

blijkt dat het reglement gebiedt dat de wedstrijd opnieuw dient gestart. Het peloton
moet er onmiddellijk weer achteraan. De renners zijn het zat. De handen gaan op
het stuur, de groep rijdt trager dan wielertoeristen over de Hallembaye en de Muizenberg. Niemand heeft er nog zin in.
Komt dan uit de andere richting plots een zwarte Golfaangesnord. Die negeert
de bevelen van de rijkswacht, slalomt in het midden van de weg verder, ramt het
peloton, rijdt een zwaantje omver en ontkomt dan na stuntwerk tussen de ploegleiders. De rijskwacht keert zich om en organiseert een klopjacht. De organisatie
zit op dat moment met de handen in het haar. Edgard Degros vraagt de ploegleiders hun renners te vragen a.u.b. opnieuw te koersen. De vraag wordt herhaald
en dan neemt Mare Sergeant zijn verantwoordelijkheid...
N.T.

Johan Capiot weigert mee te
spurten, dus wint... Koerts
SINT-TRUIDEN.- Van Johan Capiot wordt gezegd dat wanneer die met iets
in ~ijn kop zit, je hem dat niet af praat...
Het moet waar zijn. Zoniet heeft hij hersenkronkels die we niet begrijpen. Hoe
moetje dit anders uitleggen... Het Ronde ran Limhurg-peloton van 83 profs
begint aan de twee plaatselijke omlopen.
Zes van de Capiot-soldaten fietsen constant tegen bijna 60 km per uur op kop.
Johan zit in een zetel in het wiel. Er
komen een paar demarrages, maar
TVM houdt de groep perfect gesloten.
Dan begint de spurt. Johan moet maar
uit het wiel komen. Niets van. Vanderaerden komt van te ver op kop en valt stil.
Jo Planckaert neemt over en blokkeert,
dan komt Jan Koerts en die wint. Van
Capiot geen enkel spoor. «Ik niet heb
willen meespurten», gromt hij en hij
oogt frisser dan f ris. «Je denkt toch niet
dat ik hier twee koersen in één rijd...»
Johan Capiot had nochtans een mooie dubbelslag kunnen realiseren. Zaterdag won hij al
de Ronde van Midden-Zeeland. Het zou mooi
gewest /.ijn.
«De schuld van die wegvergissing», gromt
Capiot. «Bij km 45 zijn eerst Mare Sergeant,
Guy Nulens en Jim Van De Laer weggegaan.
Met z'n tienen zijn we er naartoe gesprongen.
Ikzelf, Elaut, Roelandt, Gino Van Hooydonck,
Decker, Van Eynde, Rudelopt, Desmet, Haghedooren en Koerts. Er werd perfect samengewerkt. 30 km verder lagen we 2'30" voorop.
De meeste ploegen waren vertegenwoordigd,
de koers was gereden, het was afgelopen.
Kwam dan die wegvergissing. Plots kwam het
peloton van de tegenovergestelde richting.
«O.K., ge moogt met dezelfde voorsprong
terug vertrekken», zei men. We springen op de
fiets, kijken om, maar daar zijn de andere collega's. Sorry, maar dan hoeft het voor mij niet
meer. Waarom ik mijn ploegmaats dan heb
laten koersen ? Ik heb nu tenminste op mijn
gemak gezeten...»

Stuttgart
Dergelijk commentaar maakt natuurlijk de
zaak van Jan Koerts niet. Koerts komt uit
Zutphen, is een 22-jarige eerstejaarsprof. Z'n
spurt/ege is z'n eerste overwinning dit seizoen. Markant is dat Koerts ook deel uitmaakte
van die kopgroep van 13, die tot en met die
wegvergissing voorop fietste. Hij spurtte wel
mee. Zonder hulp van z'n ploegmaats trouwens, want hij was de enige PDM-renner aan
de start.
«Dat is een voordeel», begint zijn verhaal.
«Je moet naar niemand kijken, je kan 100 procent je eigen koers rijden. Daarom zat ik mee
met die groep van 13, daarom zat ik vooraan
toen de spurt begon. Ik ben niet traag, maareen
echte massaspurtspecialist ben ik niet. Ik ben
vooral snel in kleine groepjes. Vorig jaar won
ik 19 wedstrijden bij de amateurs, meestal op
die manier. Ik ben wel sterk, ik trap vlot de
grootste versnellingen. Vorig jaar heb ik met de
Nederlandse amateurploeg op het WK in Stuttgart de 100 km ploegentijdrit gereden.»

Appendix
Bij de profs jaagt Koerts ook al een tijdje de
dikkere prijzen na, maar dat lukt moeilijker.
Vorige week werd hij wel derde in Maalderen.
«Het heeft wat tegengezeten», luidt het.

De voormalige prof uit de Toshiba-ploeg, de Fransman Pascal
Chanteur, is zondag winnaar geworden van Parijs Roubaix voor
amateurs. Met een tijd van 5u02' overde212kmhadhij een voorsprong van l'44" op zijn landgenoot Jimmy Delbove. De Pool
Czeslaw Rajch eindigde derde op 2'33".
De goede ontsnapping kwam tot stand na 140 km toen de Fransman Didier Roux en de Fin Miika Hietanen aan de haal gingen.
Eerstgenoemde werd uitgeschakeld door een valpartij. Hietanen
werd bijgehaald en ter plaatse gelaten door Chanteur en Delbove.
15 km voor het einde liet ook Chanteur zijn medevluchter in de
steek.
De uitslag: 1. Pascal Chanteur (Fra) 212 km in 5u02'; 2. Jimmy
Delbove (Fra) op l'44" 3. Czeslaw Rajch (Pol) 2'33" 4. Franck
Jarno (Fra) 2'44"; 5. Jean-Francois Laffillé (Fra); 6. Sylvain Bolay
(Fra); 7. Christophe Faidot (Fra); 8. Bjors Stenersen (Zwe); 9. Philippe Lauraire (Fra); 10. Thierry Bricaud (Fra).

Milk Race

Willy Willems blijft leider
De ritzege ging zaterdag naarde Brit Ian Gilkes. Hij versloeg in
de spurt zijn medevluchters Jannik Petersen (Den), on/.e landgenoot Kurt Huygens en Mark Rendall (NZe). Op het lokale circuit
kwam er eindelijk beweging in de achtervolgende groep, maar het
kwartet behield toch ruim 3 minuten voorsprong. In de laatste
bocht kwam thuisrijder Matthew Stephens zwaar ten val en diende
voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.
Zondag won de Deen Lars Michaelsen de zevende etappe, van
Southport naar Preston over 118 km. Danny In 't Ven was de beste
Belg. Hij finishte als vierde in dezelfde tijd als Michaelsen.
Onze landgenoot Willy Willems blijft leider met 29 seconden
voorsprong op de Deen Christian Andersen.

Uitslag zaterdagrit
l. lan Gilkes (GBr) 3u59'45"; 2. Jannik Petersen (Den); 3. Kurt
Huygens; 4. Mark Rendell (NZe); 5. Kim Marcussen (Den) op
3'05"; 6. Patrick Jonker (Aus) 3'06"; 7. Nico Mattan; 8. Bogdan
Fink (Slo) 3W; 9. Yury Sourkov (GOS); 10. Christian Andersen
(Den).

Uitslag zondagrit
1. Lars Michaelsen (Den) 2u42'57"; 2. Niels Bogaard (Ned); 3.
Shane Sutton (Aus); 4. Danny In't Ven (Bel); 5. Kim Marcussen
(Den); 6. Patrick Jonker (Aus); 7. Hans de Clercq (Bel); 8. Stig
Kristiansen (Noor); 9. Neil Hoban (GBr); 10. Mathew Postle
(GBr).

De stand
1. Willy Willems (Bel) 25u22'46"; 2. Christian Andersen
(Den) op 29"; 3. Yury Sourkov (GOS) 33"; 4. Brian Smith (GBr)
41"; 5. Wim Van de Meulenhof (Ned) 42"; 6. Peter Verbeken
(Bel) 44"; 7. Matthew Stephens (GBr) 1'04"; 8. Kurt Huygens
(Bel)l'09";9.ClausMoller(Den)2'40";10.S.Papez'Slo)3M6".

Ronde van Oostenrijk

Totschnig pakt de leidersplaats

«Zes weken geleden ben ik geopereerd aan de
appendix. Daardoor ben ik 3,5 weken inactief
geweest, maar vandaag voelden de benen weer
goed. De spurt was niet echt moeilijk. Ik ben in
vijfde positie door de laatste bocht gegaan. Ik
verwachtte Capiot, maar die kwam niet. Z'n
ploegmaats hebben met hem op sleeptouw
nochtans 30 kilometer op kop gefietst. In de
lokale ronden zijn Kulas en Roelandt nog weggegaan, dan Arroyo, op 400 meter van de
streep ook Gino Van Hooydonck, maar ze hielden alles gegroepeerd. In de spurt zelf was Jo
Planckaert de perfecte gangmaker. Jo spurtte
op kop en ik ben hem voorbijgegaan.»

Van Brabant derde ondanks kopvalling
SINT-TRUIDEN.- Voor twee jaar werd Benny Van Brabant tweede in de Ronde van Limburg, nu derde. «Een uitslag
waar ik meer dan blij mee ben», luidt het. «Want ik heb de hele
koers afgezien. Komt door die kopvalling waar ik al dagen
last van heb. De voorbije drie wedstrijden heb ik trouwens telkens moeten opgeven.»
«Meer dan die derde plaats zat er niet in. Ook omdat ik pas
in 9de positie de laatste bocht ben ingegaan. Ik verwachtte dat
de spurt even zou temporiseren vooraleer 100 procent los te
barsten, maar dat is niet gebeurd. Integendeel. We gingen
tegen topsnelheiddoorde laatste bocht, het tempo is niet meer
gestokt en ik was geklopt.»

Zelfkritiek
De geklopten konden alleen de wonden likken. Eric Vanderaerden verkeek zich op de late
demarrage van z'n ploegmaat Gino Van Hooydonck. «Ik ben te snel op kop gekomen», aldus
Vanderaerden. «Ik ben stilgevallen.»
Jo Planckaert, die mooi tweede werd, had
alleen zichzelf wat te verwijten.
«Mijn vader heeft me al duizend keer gezegd
dat ik nog te jong ben om met een 12 te spurten», zucht Jo. «Wanneer ga ik eindelijk eens
luisteren ? Nochtans zat ik heel attent vooraan.
Ik kreeg die versnelling echter niet vlot genoeg
rondgetrapt en ik ben stilgevallen. Ik zag Vanderaerden gaan. Vanuit vijfde, zesde positie
ben ik ernaar toegesprongen, ik ben op kop
gekomen, maar ik kreeg die grote versnelling
niet vlot genoeg rond en ik ben stilgevallen. Ik
blokkeerde en daar was Koerts. Ik kon hem niet
remonteren.»
Noêl TRUYERS

Niercrisis voor Jan Goessens
SINT-TRUIDEN.- Jan Goessens, een paar jaar geleden
nog mooi tweede in Parijs-Brussel, heeft in laatste instantie
forfait gegeven voor de 57ste Ronde van Limburg. «Zondagnacht heeft Jan een paar niercrisissen doorgemaakt en hij is in
het ziekenhuis opgenomen», aldus de ploegleiding. «De kans
is reëel dat hij met steentjes zit.»

Vierde koers van Liboton
SINT-TRUIDEN.- Ook Roland Liboton heeft de 57ste
Ronde van Limburg gereden. Hij is gestart en... gearriveerd.
Buiten de prijzen weliswaar, maar dat is voorlopig bijkomstig. «Dit was mijn vierde koers dit jaan>, aldus Liboton. «Eén
keer finishte ik al in de prijzen, in Betekom werd ik 18de. Ik
ben er veertien dagen vroeger mee begonnen dan andere jaren
en dat moet zich binnenkort vertalen in betere wedstrijden. Ik
heb de hoop alsnog niet opgegeven om toch nog eens een
goeie winter te realiseren.»
N.T.

Sammie Moreels wil zich zeker tonen
Mottet, Herrera, nog eens Mottet, Robert Millar
en opnieuw Herrera... Dit lijstje van de laatste vijf
eindwinnaars van de Dauphiné Liberé, die vandaag start, zegt voldoende over het karakter van
deze rittenkoers als aanloop naar de Ronde van
Frankrijk. Wie geen berg op kan, maakt zich het
liefst geen illusies over zijn kansen op een plaatsje
op de erelijst.
Met Greg LeMond en Charly Mottet komen twee oud-winnaars aan het vertrek, verder is er ook Gianni Bugno. Ook LUC
Leblanc, de uitblinker in de Alpenklassieker, en Panasonic-rondetroef Eddy Bouwmans zullen samen met PDM-spitsrijder
Erik Breukink één van de laatste kansen op een aangepaste
voorbereiding niet missen.
In de aanvangsfase is er met aankomsten in Vaulx-en-Velin
en Valence nog ruimte voorde spurtersbazen, maar traditioneel
zullen de drie bergritten de doorslag geven. De tijdrit op de slotdag in Villard-de-Lans is overigens identiek aan de chronorit uit
de Tour 1985, toen Eric Vanderaerden won.
De Belgische inbreng komt van de Lotto-ploeg die start zonder Museeuw, maar met Sammie Moreels, Jan Nevens, Peter
Roes, Frank Van den Abbeele, Patrick Verschueren, Mare Wauters, Serge Baguet en de Fransman Martial Gayant. Vooral
Moreels verwacht veel van deze Dauphiné. Tijdens het klassiek
voorseizoen is hij op geen enkel moment aan de bak gekomen,

Jo Planckaert spurt links. Hij
krijgt de grote molen niet meer
rond, Jan Koerts wel.
(Foto: LIMBUPRESS)

Eric Dekker, kandidaat voor de Nederlandse Olympische wégploeg, heeft zaterdag de tweede etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Dekker, snelste sprinter en enige Nederlander in
een kopgroep van acht man, die elf seconden voorsprong op het
peloton had, nam de eerste plaats in het algemeen klassement over
van zijn ploeggenoot Richard Reinerink. Onze landgenoot Wim
Vervoert won de pelotonspurt voor de vijfde plaats. De rit ging
over 198 km van Linz naar Elmau.
De Oostenrijker Georg Totschnig heeft-zondag de derde etappe
van Ellnau naar Zeil im Zillertal over 164 km gewonnen en hij
werd ook de nieuwe leider.

Uitslag zaterdagrit

Uitslag
(84 deelnemers): l. Jans Koerts (Ned) 170 km in 3.59'; 2. Jo Planckaert; 3. Benny Van Brabant; 4. Johan Devos; 5. Eric
Vanderaerden; 6. Wim Sels; 7. Pascal
Elaut; 8. Herve Meyvisch; 9. Jacques
Hanegraaf (Ned); 10. Marc Bouillon; 11.
Wayne Van Moorsel (Aus); 12. Jann Van
Camp; 13. Ferdi Dierickx: 14. Didier
Priem; 15. Wilfried Peelers; 16. Danny
Neskens; 17. Patrick Strouken (Ned); 18.
Chris Peers; 19. Michel Stasse; 20. Robert
Van de Vin (Ned); 21. Jac Van Der Poel
(Ned); 22. Adrei Tchmile (Gos); 23. Filip
Cottenies; 24. Konstantine Khrabtsov
(Rus); 25. Torn De Smet; 26. Johan Capiot; 27. Johan Remels; 28. Johan Verstrepen; 29. Jim Van de Laer; 30. Rudy Patry;
31. Marek Kulas; 32. Jerry Cooman; 33.
Wilco Zuyderwijk (Ned); 34. Nick Botteldoorn; 35. Herman Prison; 36. Adri
Kools (Ned); 37. Antoine Goense (Ned);
38. Erwin Biets; 39. Miguel Arroyo
(Mex); 40. Marnix Lameire; 41. Roger
Van den Bossche; 42. Menno Vink (Ned);
43. Daniel Beelen; 44. Daniel Hirs (Zwit);
45. Alain Strouken (Ned).

1. Erik Dekker (Ned) 198 km in 4u33'40; 2. Roland Koenigshofer (Oos); 3. Lars Kristian Johnsen (Noor); 4. Christian Meyer
(Dui); 5. Wim Vervoort op O'll; 6. Peter Luttenberger (Oos); 7.
Pascal Herve (Fra); 8. Mare Patry; 9. UrsGueller(Zwi); 10. Radisa Cubric (Joe).

Uitslag zondagrit
1. Georg Totschnig (Oos) 3u 54:39; 2. Valter Bonca (Slo); 3.
Dietmar Hauer (Oos) 1:00; 4. Peter Luttenberger (Oos); 5. Erich
Spuler(Zwi); 6. Karel Vacek (Tsj); 7. Daniel Lanz (Zwi); 8. Andreas Langl (Oos) 2:19: 9. Boris Premuzic (Slo); 10. Pascal Herve
(Fra); 20. Wim Vervoort (Bel)

De stand
l. Totschnig (Oos) 12u41:09:2. Bonca(Slo) 0:16; 3. Vacek (Tsj)
l :22; 4. Hauer (Oos) l :28; 5. Spuler (Zwi) l :36; 6. Luttenberger
(Oos); 7. Lanz (Zwi); 8. Langl (Oos) 2:48; 9. Herve (Fra) 2:51; 10.
Brozyna(Pol).

Pijl van het Zuiden

Matige Belgische prestaties
Voorlopig nog geen ritzeges voor onze landgenoten in de
Luxemburgse Pijl van het Zuiden. De Belgen presteren matig.
Zaterdag ging de ritzege naar de Zweed Stefan Anderson, zondag
was de Duitser Jens Zemke de beste.

Uitslag zaterdagrit
1. Stefan Anderson (Zwe) Iul2:30; 2. Antony Theus (Ned); 3.
Rainer Beckers (Dui); 4. Ralf Fahlen (Dui); 5. René Jaeckel (Dui);
6. Holger Michels (Dui); 7. Anders Eklund (Zwe); 8. Max Van
Heeswijk (Ned); 9. Steffen Pietzke (Dui* 10. Alexander Theis
(Dui). De Belgen: 15. Guy Rooms; 29. Peter Van den Driessche;
42. Ludo De Vries; 43. Stefan Van Duyse; 93. Johan Buelens

Uitslag zondagrit
DAUPHIN ELIBÉRÉ
1 JUNI-8JUNI

maar met een derde plaats in de Grote Prijs van Wallonië lijkt
hij eindelijk in betere doen. «Ik blijf erbij dat ik te veel heb moeten koersen bij het begin van dit seizoen», aldus Moreels. «Na
een korte rustperiode ben ik dan aan de slag gegaan in de Alpenklassieker. Zonder succes, maar de Grote Prijs van Wallonië
was eindelijk beter. Ik begin dus zeker met ambities aan mijn
vierde Dauphiné. Tijdens de bergetappes kan ik er wellicht niet
veel uitrichten, maar ik wil me beslist in één of andere etappe
laten zien. Vorig jaar won geen enkele Belg een rit, dat zou
natuurlijk mooi meegenomen zijn.»

De etappes
Maandag l juni: Charbonnéres-Vaulx-en-Velin (154km).
Dinsdag 2 juni: Villeurbanne-Privas (212 km).
Woensdag 3 juni: Privas-Valence (176 km).
Donderdag 4 juni: Tain l'Hermitage-Aix-les-Bains (168 km).
Vrijdag 5 juni: Annecy-Cluses (194 km).
Zaterdag 6 juni: Cluses-Collet d'Allevard (204 km).
Zondag 7 juni: Allevard-les-Bains-Villard-de-Lans (180 km).
Maandag 8 juni: tijdrit in Villard-de-Lans (33 km).

Sammie
Moreels
wil een rit
winnen in
de Dauphiné.
(Foto: Ph.L.)

l . Jens Zemke (Dui) 2u59' 1 8; 2. Pascal Triebel (Lux) 2u59'22:
3. JoergTaffrath(Dui);4. Michel Friedmann (Fra) 2u59'26; 5. Ralf
Fahlen (Dui); 6. René Jaeckel (Dui); 7. Max Van Heeswijck (Ned);
8. Patrick Moster(Dui); 9. Michael Schlickau (Dui); 10. Wolfgang
Loehr (Dui). De Belgen' 50. Ludo De Vries 3u00'56; 52. Guy
Rooms 3u00'58; 66. Johan Buelens 3u02'29; 74. Peter Van den
Driessche 3u 10"48; 78. Stefan Van Duyse 3u 1 1 .

Militaire selecties
Militaire selecties voor reeks wedstrijden:
CISM Tornooi Warschau (3/8 juni): Johan De Geyter,
Andy De Smet, Stefan Sels, Bart Van de Water. Cédric Van
Lommei en Paul Van Hyfte.
Ardense Pijl (13 juni): Claude De Bodt, Gerdy Goossens,
Dirk Roosen, Stefan Sels, Bart Van de Water, Paul Van Hyfte,
Cédric Van Lommei en Johan De Geyter.
Ronde Van België (17/24 juni): Hans Ardeel, Claude De
Bodt, Gerdy Goossens. Rikkie Matthijssens, Tommy Van de
Ponseele en Cédric Van Lommei.
Gent-Gent (27 juni): Claude De Bodt, Johan De Geyter,
Gerdy Goossens, Dirk Roosen, Mario Rotsaert. Tommy Van
de Ponsele, Paul Van Hyfte en Cédric Van Lommei.

