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Belgisch wielerseizoen startte met verrassing van formaat

WILLY VEKEMANS klopt
Spruyt en Sels in Gent-Gent
GENT, zaterdagavond. —
Moest er op de openingswedstrijd van het Belgisch
wielerseizoen een pronostiek
zijn uitgeschreven, dan hadden
de amateurs een ruime kans
tussen de honderd en zoveel
ingeschrevenen.
We geloven echter dat de
keuze van de Totto-lustigen beperkt zou zijn gebleven tot
een dertigtal namen en dat,
voor de start van Gent-Gent,
niemand het zou hebben aangedurfd ook maar één frank
te verwedden op een zekere
Willy Vekemans.
Toch is deze laatste de eerste laureaat geworden van het
Belgisch wegseizoen ! Van een
verrassing gesproken.
De zege van Willy Vekemans op zoveel ondervindingrijke profs, die de waarde van
een overwinning in de openingskoers allemaal op prijs
weten te stellen, was de tweede van de dag.
De eerste
werd gebracht
door de weermaker, die op de
eerste zaterdag van maart inderdaad had gezorgd voor een
— alle omstandigheden in
acht genomen — uitmuntend
koersweer. Laat staan dat de
temperatuur eerder van de lage kant was, vergeleken met
het weder van de laatste dagen, was het zaterdag lente.
Deze meevallen is ongetwijfeld mede oorzaak geweest van
de reuze belangstelling, waarmee de eerste koers van het
jaar werd bedeeld. Men mocht
meteen ervaren dat het «rijke
Vlaamse wielerleven», niets
aan populariteit heeft ingeboet.
De bijna windstille dag heeft
ook aan de basis gelegen van
een sprankelend kocrsvertoon
Het was zaterdag een ideaal
weertje om te testen hoe ver
men wel was gevorderd met de
forme. Velen hebben die unieke kans niet
voorbij laten
gaan. Het gevolg daarvan is
•(geweest dat Gent-Gent een
bijzonder levendig verloop
heeft gekend en een finale,
waardig aan elke grote wielerwedstrijd.

Fransman Marcarini. Zes kilometer verder sloten met hem
aan : zijn landgenoot, de volslagen onbekende Biville, de
Nederlander Jan Janssen en
ook onze landgenoten Noël Foré en Kamiel Vyncke.
Vooral de aanwezigheid van
de gewezen wereldkampioen
was bevreemdend. Jan Janssen was toch gerekend tot de
serieuze kanshebbers en deze
laatsten wachten gewoonlijk
langer om hun inzichten duidelijk te maken.
De Nederlander gaf na de
wedstrijd een verklaring voor
zijn optreden :
— Hoe gaat dat. Men voelt
zich fit. Er wordt gedemarreerd. Men gaat mee, er wordt
500 meter genomen en men
denkt er niet meer aan te
stoppen ».
Dat was na de aankomst.
Reeds eerder had Jan Janssen moeten ondervinden, dat
men niet ongestraft een vlucht
'van 180 km. onderneemt, indien niet alle renners met
evenveel doorzettingsvermogen
werken.
Aanvankelijk was er nochtans niet de minste reaktie
achter de weglopers. De vijf
kopmannen, die in het eerste
uur bijna 44 km. hadden afgelegd, verzekerden zich daardoor ook een voorsprong van
vier minuten !
Daarbij zou het niet blijven.
Te Kortrijk (km. 87), waar de
eerste tegenaanval werd gelanceerd telden Foré-Janssen
en hun gezellen nog altijd een
boni van meer dan zes minuten.
Uitgesloten is het niet dat
de reaktie van Boons-Wolfshohl en Julien Delocht (ook
al kwam deze geen meter aan
de leiding, vermits hij een
ploegmaat is van Janssen), onrechtstreeks de nederlaag van
de leiders tot gevolg heeft
gehad.
Het peloton volgde inderdaad de reaktie van Wolfshoh*
Boons in zoverre dat men de
achtervolgers nooit uit het gezicht verloor.

ZELFS JAN JANSSEN
MOEST HET ERVAREN

BESLISSING
OP GROTENBERGE

Het wedstrijdverloop heeft
ons geleerd dat het vooral de
buitenlanders waren die weer
hunkerden naar de strijd.
Tussen kilometer 20 en kilometer 165, afstand tijdens dewelke de finale werd voorbereid, waren het inderdaad niet
de Belgen
die de hoofdrol
speelden.
Gent-Gent startte aan km.
14 met een
uitval van de

Na 120 kilometer koers was
het de eerste van de vier
Vlaamse hellingen, die wees
op de verzwakking van de leiders. Op de Edelare verloor
men vooraan Biville en ook
op deze plaats
moest Jos
Boons (bij de achtervolgers)
ervaren dat het nog niet alles
is met zijn fysieke konditie.
Op de top. van de eerste
helling was Wolfshohl op de

Willy VEKEMANS:
- 21 jaar
- eerste profkoers
- eerste grote zege

«

Bij de voorstelling van de groep Goldor-Gerka te
Leuven, de dinsdag van Karnaval, trokken we een bedenkelijk gezicht toen de sportbestuurder ons het lijstje
met de namen van zijn renners overhandigde. We aarzelden ook niet aan vriend Florent Van Vaerenbergh de
vraag te stellen, welk van zijn renners iets zou vermogen in de grote wegwedstrijden.
Zonder de minste aarzeling kwam het antwoord :
— Let eens op Willy Vekemans. Ik heb de overtuiging, dat ik met deze jonge kerel eindelijk de witte raaf
heb gevonden. Trouwens, zo voegde Florent hier aan toe,
tijdens de komende weken krijg ik nog wel de gelegenheid links of rechts een ondervindingrijk renner op de
kop te tikken.
Hoe groot onze achting is voor Florent Van Vaerenbergh, die als geen ander de kwaliteiten kent van het
Belgisch lief hebber s wereld j e, we hebben nooit geloofd dat
hij met Willy Vekemans zo'n snel en groot sukses zou
kennen.
De 21-jarige renner uit Putte, bij Mechelen deed zaterdag zijn debuut bij de beroepsrenners. In 1966 volbracht
hij zijn legerdienst en niettegenstaande hij lange tijd van
het wielertoneel was, wegens ziekte, speelde hij het toch
klaar om in drie maanden twaalf overwinningen te behalen.
Maar wat betekenen twaalf «amateur-bloemtuilen»
in het vooruitzicht van de Belgische openingskoers ? Toch
zo weinig, of niet ?
Willy Vekemans stond er zaterdag helemaal niet onwennig bij, toen hij ministeriële gelukwensen in ontvangst
mocht nemen.
Op zijn fris gelaat was er zelfs geen teken van vermoeidheid toen hij als nadere verklaring meedeelde :
— Ik ging eigenlijk heel gemakkelijk voorbij Ward
Sels, die de spurt had ingezet.
Of het hem verbaasde zo vroeg in het seizoen een
zege te behalen ?
— Eigenlijk niet, klonk het lakonieke antwoord. Als
liefhebber won ik twee jaar tereke de openingsprijs van
Borgerhout!
G. PRIJS

FORÉ:
Wraak of dank?
Het verdwijnen uit de kompetitie van de groep Superia, op de vooravond van het begin van het seizoen, werd
te Gent nog erg gekommentarieerd.
Noël Foré moet wel het eerst over rijn ontgoocheling
heen zijn geweest, want hij tekende vrijdag een nieuwe
verbintenis voor de groep van Van Vaerenbergh.
Roger Blockx werd eenzelfde kans geboden, maar de
Limburger verkoos te wachten tot na afloop van het
eerste week-end om een beslissing te treffen.
Walter Boucquet en Daniel Van Rijckeghem, eveneens werkloos zouden worden opgenomen door Frans
Cools. Was het om zich te wreken op de kontraktbrekers,
of uit dank ten overstaan van zijn nieuwe baas, dat men
Noël Foré tot de allereerste aanvallers mocht noteren ?

eersten genaderd tot 3'40", de
groep tot een goede vier minuten.
Het duurde meer dan vijftig kilometer (kilometerpaal
140 was gepasseerd) vooraleer
Wolfshohl het onzinnige van
zijn optreden had ingezien.
Toen werd hij ingerekend en
toen ook verliet Delocht het
wiel van zijn kosteloze gangmaker !
De overbekende muur van
Geraardsbergen zorgde in deze Gent-Gent niet voor de beslissing. Wel werd er de finale voorbereid. De vier kopmannen verzwakten er zodanig
dat de sterksten uit de groep
terugkwamen tot op anderhalve minuut Tot deze laatsten behoorden o.m. : Poulidor, Sels, Delocht (!), Nolmans, Spruyt, Coppens en...
Willy Vekemans.
Wie van deze laatsten het
eerst aansloten bij de vluchters
van het eerste uur ?
Niemand minder dan Willy
Vekemans en Jos Spruyt ! Een
gedeelte van het peloton volgde in hun spoor, maar de beslissende slag, kon niet lang
meer uitblijven.
Hij werd ingezet door een
geweldig zenuwachtige Ward
Sels, die niet
ophield met
demarreren en op de Grotenberg de kloof bewerkte, die
hij wenste.
Ward Sels kreeg twee ploegmaats mee : Vic Van Schil en
Miei Coppens.
Slechts één
ploeg vermocht hetzelfde. Deze van Demuer, met : Delocht,
Schleck en Vandekerckhove.
Er waren verder twee renners
van Driessens : Lauwers en
Vanderijsse en tenslotte de enkelingen : Spruyt, Notmans,
Wright en Willy Vekemans.
Op juist veertig kilometer
van de meet was de beslissing
ui 'n minimum van tijd geval-

len. Alleen de spurt kon —
eventueel — nog voor een
verrassing zorgen. Deze laatste bracht er een van formaat.
Ward Sels reeds de laatste
duizend meter in, in het spoor
van een hard fietsende Vic
Van Schil en van de weer
verbazende jeugdige ploegmaat
Miei Coppens !
Ward Sels kon niet meer
verliezen. Toch gebeurde het!
Was het een gevolg van een
verkeerd maneuver, zoals achteraf door Vic Van Schil werd
beweerd ? Werd Sels geklopt
omdat Van Schil te ver was
uitgeweken in de laatste bocht
naar de eindmeet ? Of moet de

nederlaag eerder worden toegeschreven aan de som van
inspanningen, die Sels tijdens
de wedstrijd had geleverd en
die een beetje ongelegen kwamen na enkele dagen van gedeeltelijke training ingevolgt
pijn in het rechterbeen, dat
diende behandeld ?
We geloven eerder in het
laatste. Ward was immers niet
bekwaam om te reageren op
de aanval van Vekemans, die
werd ingezet op meer dan
honderd meter van de meet.
Ward vermocht evenmin Jos
Spruyt op te vangen die uiteindelijk tweede zou worden.
G. PRIJS

DE UITSLAG
1. Willy VEKEMANS, de 203 km in 4u59'
2. Jos SPRUYT
3. Ward SELS
4. Jan NOLMANS
5 B VANDE KERCKHOVE; 6. Michel Wright (Eng); 7.
DELOCHT; 8. VAN DE RIJSE; 9. Schleck (Lux.); 10. J. LAUWERS; 11. VAN SCHIL; 12. COPPENS; 13. DECABOOTER op
2'40"- 14 ROSIERS; 15. VAN MENEN; 16. DE SITTER op 2'58";
17 HUYSMANS op 3'05"; 18. MONTY; 19. VAN DROMME; 20.
BOCKLANT; 21. A. HENDRICKX; 22. A. COOLS; 23. Van Espen
(Ned.); 24. Chappe (Fr.); 25. P. Glemser (D.); 26. J. Guyot (Fr.)
op 3'45"; 27. Snepvangers Cor (Ned.); 28. SEYE; 29. VERBIST;
30. Beugels (Ned.); 31. Spuhler (Zw.); 32. P. IN 'T VEN; 33.
Maliepaard (Ned.); 35. DELVAEL; 36. ROBBEN; 37. VERHAEGEN op 4'25"; 38. BALLEGEER op 4'35"; 39. DE BAL; 40.
VAN DE WALLE; 41. Lemeteyer (Fr.); 42. Kloosterman (Ned.);
43. BEHEYT; 44. FORE; 45. L. VAN DAMME; 46. Van Dongen
(Ned.); 47. SWERTS; 48. Unterkirchen (Zw.); 49. JACQUEMIN;
50. ONGENAE; 51. MELKENBEEK; 82. Delberghe (Fr.); 53.
Haast (Ned.); 54. N. KERCKHOVE; 55. DE MUNSTER; 56)
J.P. Genet (Fr.); 57. DEPAUW; 58. Gilbert DESMET I; 59.
VAN CLOOSTER; 60. J.B. CLAES; 61. Bourgeois (Fr); 62. MESSELIS; 63. W. VANDEN EYNDE; 64. M. CRIEL; 65. BOONS;
Gilbert DESMET II; 67. Gust. DESMEDT; 68. Marcarini (Fr.);
69. Chtiej (Fr.); 70. GODEFROOT; 71. VAN SPRINGEL; 72.
Girard (Zw.); 73. A. DESMET; 74. VAN CONINGSLOO; 75.
Jan Janssen (Ned.); 76. J.M. Leblanc (Fr.); 77. Aimar (Fr.);
78. E. VAN AUDENAERDE; 79. Wuillemin (Fr).

WARD SELS

Vrij onverwacht won Vekemans de eerste wielerwedstrijd in het land. Te Gent versloeg hij

Spruyt en Sels in de spurt.
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Geklopte van de openingskoers
Ward Sels, die op de openingsdag: te Gent de spurt
niet kon winnen van een groep van twaalf, nam gisteren
in de Ronde van Limburg royaal weerwraak voor die
nederlaag: in de massaspurt, waarmee de Limburgse openingskoers voor de zoveelste maal besloten werd, klopte
hij bijna honderd renners. Het juiste aantal kunnen we
niet geven, want het was in de slotronde met de vele
bochten onmogelijk dichtbij het peloton te komen, maar
een benaderende berekening makend volgens het aantal
opgevers moet het aantal, dat gelijktijdig de aankomstlijn bereikte, dichter bij de honderd dan bij de tachtig
liggen. Wel deed er zich een valpartij voor op enkele honderden meters van de aankomstlijn — het kon moeilijk
anders met zoveel renners samen — maar deze had alleen
voor gevolg dat dezen die geen kans meenden te hebben
zich nu alleen vroeger lieten uithollen dan ze, gezien
de weg naar de meet zeer breed was, anders zouden
gedaan hebben.
Ward Sels won dus, maar van baanrenner Deneef.
— Zonder hem zou ik het
met betrekking tot zijn zege
misschien nu weer niet gekan men het adjektief verhaald hebben, want ik was
diend gerust weglaten. Hij
bang dat mijn rechterheen
was de winnaar tout court.
weer zou begeven zoals zaVerdienstelijk maakte Ward
terdag en ik had ook schrik
Sels zich in deze Ronde van
Limburg inderdaad niet meer
dan minsten 110 van de 124
deelnemers. Hij reed inderdaad ook maar de ganse namiddag in het peloton om
pas in het zicht van de aankomstlijn achter het wiel van
zijn ploegmaat Kilian Deneef
uit te springen en de andere
snelle mannen, zoals Theo
Mertens en Fernand Deferm
Te Gent werden, in afwachting
die minder goed gegangmaakt van de klassieke Gent-Gent, wedwerden, achter zich te laten. strijden voor liefhebbers georganiSels wees trouwens onmid- seerd.
Ziehier de uitslagen:
dellijk na'de aankomst op de
hulp, die hij had gekregen

LIEFHEBBERSWEDSTRIJDEN
TE GENT

Individueel:

LIEFHEBBERS
Emile COMBRE
in Brussel-Opwijk

1. Paul Mahieu, de 125 km in
3u35r 2) Freddy Decloudt op 24";
3) R. Van Oostende; 4) J. Beun
(Ned.) op l'; 5) Bravenboer (Ned.);
6) R. Bebie; 7) Vande Clooster
(Ned.); 8) Meirlaen; 9) Holst; 10)
Boriaux.

1) Combre Emi'le (Waarschoot) de
125 km in 3u5'
2) Hugo Coppens; 3) Jean Dom; 4)
Wilfried Verscheuren; 5) Dani Holst
(Hol); 6) Viktor Van den Eynde; 7)
René Mintens; 8) René De Bie; 9) In een vrij bewogen wedstrijd in
Leo Bal; 10) Henri Van Achter op het wfelerfestijn te Gent kreeg de
15 sec.
knappe Janssens WUlem loon naar
werk door de zegepalm te veroveren.
Deze koers voor gegroepeerde liefhebbers van Brabant - Antwerpen Luik kreeg na 75 km de beslissing
127 deelnemers. De uitslag :
uitgelokt door de Nederlander Hans
1) Peeters Martinus, de 100 km in Gheesen. Hij kreeg de hulp van Bor2u23'
remans en vervolgens van De Mol.
2) Froidmont André; 3) Vandenbosch Een val van laatstgenoemde te GaEmiel; 4) Hagemans Mare; 5) Lem- vere betekende het einde van alle
mens Frangois; 6) Smoignotto Anto- begoochelingen.
nio, 7) Hendrickx Renald, 8) Real- De vertegenwoordigers van Lierse
zen Hanz (Noorw.); 9) Siega Guisep- BC kwamen op het einde in aktie
pe, 10) Van Kapwijk Jozef, 11 ge- en het was uiteindelijk Janssens Willem die won voor Gheesen Van den
lijk 30 renners.
Eynde en Cambré. Lierse won netjes de klubklassering voor Sport en
Steun Leopoldsburg dat zich kra
nig had teweer gesteld.
1) Willem Janssens, de 132 km in
3u30'; 2) Van Helsen op 20 meter
3) Vanden Bemde; 4) Cambré; 5
Schuurmann; 6) Weckx; 7) CortDe Oostduitse Sabine Stein- hout;
8) Jongmann op 10"; 9) Van
bach is zaterdag de eerste houd- Roosbroeck;
10) Van Mechelen.
ster geworden van het Europees
rekord op de 200 meter wisselslag
zwemmen voor dames. Zij maakte een tijd van 2.33.5, zo meldt

Brabant - Antwerpen Limburg:

omdat er nog zoveel renners
samen waren. In zo'n massaspurt weet ge nooit voor welke verrassende hindernis ge
komt te staan, zei Ward.
NEGEN
VERDIENSTELIJKEN
Dit was het slot van de
Ronde van Limburg. Deze
ontknoping was reeds gekend
te Paal, waar na 146 kilometers de negen vluchters van
het eerste uur werden bijgehaald. In plaats van vluchters van het eerste uur zeggen we beter vluchters van
de eerste kilometers, want we
waren Sint-Truiden nog niet
uit, toen Roger Swerts het
kommando nam samen met
Haezeldonckx en de Duitser
Paul Underkirchen. Te Alken
waren Vanekan, de bij een
Nederlandse groep aangesloten Brit Drewell die eerst de
start geweigerd was omdat
zijn vergunning niet in orde
was en hij geen geld had om
de
verzekering te betalen,
maar nadien de zaak toch
voor mekaar had kunnen
brengen, en de Nederlander
Schroder mee op kop gekomen en te Wellen sloten zich
ook de Fransen Bourdringhin
en Marcailleux en de Nederlanders Breure en De Jaeger
bij het leidend zestal aan.
Van deze tien viel Drewell
weg door bandbreuk. De negen anderen reden meer dan
140 km lang aan de leiding
met een voorsprong, die
schommelde tussen de één en
de drie minuten.
Het peloton reed al die
tijd behoorlijk snel, maar
jaagde nooit gemeend achter
het leidend negental. Slechts
wanneer Karel
Leytea en
Rasson Frangois rond halfkoers, te Gruitrode, de tegenaanval inzetten, kwam er
wat reaktie, die een vermindering van de voorsprong als

i biji de honderd renners achter zich in de spurt
resultaat had.
Eens de twee achtervolgers
bijgehaald liet de groep de
negen
kopmannen
echter
weer gaan tot deze zich te
Paal (km 145) zelf gewonnen gaven.
Veel geschiedenis hadden
de eerste honderd kilometer
daarbuiten niet. Alleen was
er een valpartij van een vijftiental renners, die fataal
was voor Herman Vrancken
(fietsbreuk en opgave) en de
Antwerpenaar Somers, die in
de ambulantiewagen moest
verzorgd worden. De Nederlander Van Seggelen, die te
Mechelen-aan-de-Maas een
val deed, moest naar het ziekenhuis van Genk overgebracht worden.
AFWACHTEN IS DE
BOODSCHAP
Veel meer kunnen we niet
vertellen van de eerste koershelft, maar het was de meest
bewogen van deze Ronde van
Limburg. Van km 150 tot bij
de aankomst (km 205) was
afwachten
inderdaad
de
boodschap voor praktisch
iedereen. Alleen Carlos Lanssens, Jan Boonen, Vic Van
Schil met Vanughi en Karel
Leyten deden nog een poging
om weg te geraken in de
laatste ronden, maar het peloton had toen al op spurttempo overgeschakeld, zodat
er voor een enkeling niets te
beginnen was. Begin inder-"
daad maar eens te spurten
over een afstand van tien kilometer zoals Karel 'Leyten
het wilde doen. De Nederlander nam wel 25", maar verbruikte
daarvoor
zoveel
krachten dat hij snel van
dit hoogtepunt terugviel tot
op zero.
Zo kwam het dan tot de
massaspurt, die gewonnen
werd door de snelste renner
van de bende : Ward Sels.
Voor hem werd het de vijfde

zege van het seizoen, want
hij zegevierde reeds viermaal
in de Ronde van Andaloesië.
H. Bervoets
DE UITSLAG :
1. WARD SELS, de 205 km
in 5u20 - 2. Theo Mertens 3. F. Deferm - 4. M. Creele 5. Vanden Bempt - 6. Schillebeekx - 7. Snepvangers 8. Huysmans - 9. Blockx 10. Haezeldonckx - 11. Bodart
- 12. Breure (Ned.) - 13. Ma-

rinus (Ned.) - 14. Van Dongen (Ned.) - 15. Schroder
(Ned.) - 16. C. Jongen - 17.
J. Sertee - 18. P. Vreys - 19.
J. Vandenbossche - 20. Frans
Aerenhouts - 21. Kegels (N.)
- 22. Tummers (Ned.) - 23.
Trust - 24. Vanden Neste 25. Robben R. - 26. Rosiers
R. - 27. Swerts R. - 28. Vandenberghe - 29. Ottenbos (N.)
- 30. Wright (Eng.) en het
ganse peloton.

WILLY YANNITSEN WAS ER OOK
Willy Vannitsen was natuurlijk ook te St-Truiden voor de
Ronde van Limburg, maar voor de eerste keer in jaren zonder
fiets. Met zijn auto legde hij echter zeker zoveel kilometers af
als de deelnemers aan de Ronde, want we zagen hem voortdurend als toeschouwer aan kruispunten.
— Ze zullen me nu wel bij de gewezen renners vernoemen,
zei Willy ons tijdens een ontmoeting onderweg, maar zo ver
zijn we nog niet. Zo gauw ik mijn nieuwe handel in speelautomaten op gang heb, begin ik te oefenen om tegen april of mei
weer in de dans te springen. Momenteel heb ik mijn vergunning nog niet, maar ik vraag ze in de eerstvolgende veertien dagen
zeker aan.
Later vroeg men hem zijn pronostiek voor de massaspurt.
— Ward Sels, zei hij. Een tweede keer laat die zich niet
meer doen.

RIK LUYTEN MET 80 KM. IN DE BENEN
Rik Luy*en, die maar een semiprof meer is aangezien zijn'
hoofdberoep bierhandelaar geworden is, was toch aan de start
van de Ronde van Limburg.
— Ik zal niet ver meegaan, zei Rik voor de start, want deze,
week heb ik maar tachtig kilometer kunnen oefenen. Later za! *
het misschien wel beter gaan als ik wat meer tijd heb om te
oefenen.
Te oordelen naar het feit dat Luyten niettemin 180 km mee- ?
reed geloven we dat het niet zo lang zal duren eer de wils-.;
krachtige Rik weer in de prijzen zal rijden.

SCRAYEN MET WITTE TRUI
Hugo Scrayen behoort op dit ogenblik nog bij de grote j
groep van «merklozen». Aan de Ronde van Limburg nam hij^
deel als individueel met een witte trui. Hugo schijnt echter een^
verbintenis te zuHen krijgen bij Flor Van Vaerenbergh, sportbestuurder van Vekemans.

PEETERS MARTINUS
TE VILLERS-LE-TEMPLE

EUROPEES
ZWEMREKORD

ADN.

Oost- en
West-Ylaanderen:

Het
Oostduitse
persbureau
meldde dat het veertienjarige
1) E. Raes, de 134 km in 3u35'
meisje het rekord heeft gevestigd In haar woonplaats Karl- 2) W. Maes; 3) Geirlandt; 4) Rent
meester; 5) M. Maes; 6) Hellebuyck
Marx-Stadt.
|7) Hermie; 8) Gorez; 9) Serquet; 10
Buckaci.

Dit zijn al heelwat renners maar het is slechts een gedeelte van het zeer groot aantal dat deelnam aan de massaspurt.
Zoals men ziet won Ward Sels vrij afgetekend voor Theo Mertens en Fernand Deferm. Voor het toekennen van de overige
plaatsen was de fotofinish meer dan nodig.
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