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Het Belang v. Limburg - 17

MERCKX (1) en DE VLAEMINCK (2)
beheersen
De aankomsten

1. Eddy Merckx, 198 km In
4u37.
2. Roger De Vlaeminok, op 30
meter.
3. Albert Van Vlierberghe op
1'03.
4. Noël Van Tieghem
5. Walter Godefroot op 1'25.
6. Herman Van Springel; 7.
Eric Leman; 8. Walter Plamckaert; 9. Frans Verbeek; 10.
Alphonse De Bal; 11. André
Dierickx; 12. Jacques Mouriaux (Fr.); 13. Jean Claude
Meunier (Fr.); 14. Wflly Deg'eest; 15. Ludo Van der Linden; 16. Herman Vander Slagmolen;!?. Jos De Schoenmaecker; 18. Jos Abelshaiusen; 19.
Ronny Vande Vijvere; 20. Antoon Houbrechts; 21. Eddy Moreels; 22. Adolphe Huysmans;
23. Georges Barras; 24. Michel
Van Vlierden; 25. Julian Stevens; 26. Lucien De Brauwere;
27. Roger Gilson (Lux.); 28.
Isidore Weemaes; 28. Gustave
Hermans; 30. Rik Van Linden;
31. José Van Ackere; 32. Georges Pintens; 33. H. Muddeman (Dl.); 34. Antt. Peersiman;
35. De Buyssehere; 36. Vic
Van Schil.

GENT - GENT
GENT, ZATERDAG. — Op de eerste dag van het nieuwe
Belgische wielcrjaar, in een der meest ridderlijke wedstrijden
van de jongste jaren, hebben Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck zich onbetwistbaar als de sterksten opgeworpen. Dat
het in Gent-Gent in hoofdzaak om een nationale konfrontatie
ging, kan ons niet beletten te schrijven dat de eerste en de
tweede in de uitslag momenteel ook internationaal de sterksten
zijn. De Belgische prof-wielrenners hebben immers al jaren
de reputatie dat zij in de grote ééndagswedstrijden voor geen
konkurrentie hoeven beducht te zijn.
Men had nooit durven te vermoeden dat het al op de
eerste dag van dit verse seizoen tot zo'n enorme krachtpatserij
zou komen op de Vlaanderse wegen.
Stel Je voor dat we zateriag over een aSatand van lnonlerdideritcig kilometer een open
seveciht hebben gezien tussen
neven vluchters, onder wie
-•ier aiitentiöke kampioenen, en
ie irest van de deelnemers, die
:Lch op igem enkal ogenblik
;ewonnee hebben willen ge/•en. Dilt laatste kan best worien geïllustreerd door het vernoemen van één Oi'jfer. De
/oorsprong van de vluchters,
»k niat toen dlilt groepje was
lorleid 'geworden tot slechts
;wee man, is ooit boven da
Mie minuut gegroeadl! We hebjen moeten teruggrijpen tot
Ie fameuze Tourmt Orcièresto-lerbte - Marseille — U weelt
vel toen Merökx revancihe
viilde nemen op Ocana — om
>ns dets dergelijks te herinne•eiv
TWEE GROEPEN
TEGEN ZEVEN VLUCHTERS
Het begon allemaal omtrent
l'e 67ste kilometer op de stelen van Geluwe. Walter Goliefroot, die blijikibaar heel snel
orug te Gent wilde zi'jin omliat hij nog dezelfde avonld in
Ie zesdaagse van Anitwerpsa
"an start diende te gaan, denarreerde er. De nation? Ie
;ampiioen werd in eijn aiktie
inimiidld'ellijk gesteund door zijn
wee ploegmaats Dewitte en
fan Tiaghem. Maa.r op slag
'Ok door uurrekordh'ouider Ed[y Merckx, Roger De Vlaeruiinek, Eric Leman en de
eugidüge Bd'dy Moreels. Terwijl laatstgenoeim.de er zich
niode vergenoegde in dit Musere igczel.=chap mee te kunnen,
«amen de zes anderen hun
•olledige verantwoordelijk en
üj sloten als het ware een

toevallig bondgenootschap tegen
de faimeuze groepen, aangevoerd door Frans Verbeeok iete voordien opgehouden door
een val - en Herman Van
Spring*!.
Het spreekt natuurlijk een
beetje voor zichzelf dat laatstgenoemden de bandsühoen opnamen en het pleilt ook voor
hun kamplust dat zij zich nooit
höbben willen (gewonnen geven.
Ook niet toen de eerde van
vier hellingen aan de beurt
kwam. De zeven leiders, die
hun maximum bereikten op de
Kwaremont zagen hun voorsprong op de KluilSberg zelfs
praktisdh gehalveerd, zodat deze nog amper een Ihailve minuut ging bedragen. Het wais
ook daar dat Van Tiegihem diie zich achteraf prachtig zou
hervatten - en Moreels de
eerste tekenen gaven van een
verzwakking.
MET TWEE
Op dat ogenblik had men
ook al geleepd dat er vooraan
dets zou moeten gebeuren wilde
men een terugkeer van twaalf
renners, die zich op die Kluisberg van de rest van de groep
hadden afgezonderd, verhinderen. Van Vlierberghe, De Geest,
Dierickx, Verbeeok, Van der
Slagmalen,
Meunier,
Van
Springel, De Schoenmaecker,
Kees Bal, Walter Plandkaert,
Miourioux en Van der Londen
naderden aan de voet van de
gekalseide Vollkegemiberg gevaarlijk d'tóhit. Bdldy Merökx
voelde het gevaar en forceerde
er het ritme. Slechte Roger De
VJaemiinck kon mee. De twee
kapten op slag een kloof vam
55". Meer evenwel niet, ook al
verwekte Roger De Vlaemindk
in de twintJg kiilloimeter d'le

daaroip volgden een formidabele indruk. Op dait ogenibMik
deed hij ons zelfs vooropstellen
dat hij zowaar zijn zege van
1969 zou gaan hernieuwen.
Het gebeurde niet. Overwinnaar werd integendeel Merckx,
die tijdens de allerlaatste kilometers zijn groter deel van het
zware werk kon doen renderen
in een spurt, waarin De Vlaeminck zich niet eens weerde,
Eddy Merckx won aidms voor
tite tweede maal Genit-Genlt. In
1971 zegevierde hiij er in een
«zamer-uLSgave» toen de openingskoers
werd
verhinderd
door onverwachte sneeuwval
en naar 'n latere datum, diende .verschoven.
Tot slot : hot werd een
geestdriftige
inzet van een
nieuw seizoen en dat oolk op
het gebied van de publieke
belangstelling.
Zelden
heeft
men zoveel volk naar een wieferkoers zi en kijken...

Toen waren ze nog met reven.
Nationaal kampioen Walter
Godefroot heeft de leiding genomen voor Eddy Merokx, Ronald Dewitte, Roger De Vlaeminek, Eric Leman, Van Tieghem en Eddy Moreels

Gerard PRIJS

Jos Abelshausen hernieuwt zege
in de Ronde van Limburg
Boven Eddy Merckx en Roger
De Vlaeminok, die vanaf de
Volkegemberg

alleen

voorop

bleven. Onder leggen Merckx
en De Vlaeminck het uit voor
de nationale T.V.-zendera

St.-Truiden. — Zondag. Verleden
jaar werd de Ronde van Limburg te St.-Truiden afgesloten
met een sukses voor de ploeg
van Frans Verbeeck. De winnaar
was nochtans niet de kopman geworden, wel Jos Abelshausen.
Nadat een groep zich was gaan
aanbieden voor het betwisten van
de finale over de plaatselijke
omloop te St.-Truiden had hij
zich bijzonder sterk getoond en
werd zijn machtsontplooiing beloond. Hetzelfde zouden we ook
dit jaar kunnen schrijven. Weer
was Abelshausen bijzonder sterk
in een vernieuwde en bijzonder
moeilijke wedstrijd. Maar er
was ditmaal een groot verschil.
Abelshausen heeft opnieuw zijn
overwinning afgedwongen tijdens de slotronden, maar de basis ervan legde hij heelwat vroe-

Nevenkoersen
liefhebbers Gent-Gent
Brabant - Antwerpen burg (117 vertrekkers).

Lim-

1. Meeuws Ompr, 120 km in 2uJ5'
2. Jacobs J. ; 3. Van Hoeydonek FI. ; 4. De Beuckelacr J. ;
5.
Dillen ;
6.
RobbereclHs ;
7. Lauren s , 8. Vande Poel
9. Van Linden; 10. Vander Stappem; 11. Van Thielen op 10" ;
12. Geysemans op 20"; 13. Peeters; 14. Tilburgs op l'; 15. Coenen.
Oost en West Vlaanderen.
118 vertrekkers.

1. De Waele Wiilem (Ned.) ;
120 kin in 2u47 ; 2. De Schroider D. , 3. Priem C. Ned.) ; 4. M.
Pcllpntier; 5. Van Dromme R. ;
6. EVondit; 7. Lannoo P.; 8. Decoock I. , 9. VaKde Wiele E. ;
10. De Gendt Fr. : 111. Ronsse Y.
12. Stae.'s M. ; ;13. Geldhof P. ;
14. Baert M . ; 15. Coen R.
usin:F ;
Individueler)
146 vertrekkers.

1. Knieterman. (N.) ; 2. Neels L ;
3. Dekker A. (N.i ; 4. Westras L.
(N.) ; 5. Koot W.) ; 6 Lachterot
(N) ; 7. Breur (N.) ; 8. Van
Braacht (N.); 9. Bourguignon;
10. Tavcrnier;
11.
Michot ;
12. Vandermeulen (N.) ; 13. Van
Looy A . ; 14. Joost T.ïeo; 15. Assez.

Links de winnaar Jos Abelshausen. Rechts de uitblinkers
uit

de

wedstrijd

Verhaegen,

voor de toekomstige winnaar
Abelshausen en Marcel Omloop

ROGER: "Afspraak
over een week,,

EDDY : "Ik versta
het evenmin,,

GENT — Roger D« Vlaeminck, vertrokken als de superfavoriet van Frans Verbeeok, is er uiteindelijk niet in geslaagd
de voor hem vleiende prognose in werkelijkheid om te zetten.
Ontgoocheld heeft de Eeklonaar zeker niet. Tijdens het hele
verloop van de wedstrijd maakte De Vlaeminck het aan iedereen, die het wilde zien, duidelijk dat hij bijzonder snedig fietste. Zijn bescheiden verweer in de spurt was ons dan ook
aanvankelijk een raadsel.
— De allerlaatste kilometers hebben het gedaan, zuchtte
De Vlaeminck. Ik kreeg een inzinking en ik mocht me gelukkig achten In het gezelschap van Merckx te kunnen blijven.
Voor m U kwam de wedstrijd juist één week te vroeg. Binnen
een zestal dagen zal Ik over mijn topvorm beschikken. Tegen
de dag dat de Tirreno Adriatico van start zal gaan... »

GENT — Een half-uur nadat de Gentse politie ons, en de
hele geschreven pers een eerste maal achter de afrastering
had gedreven, slaagden wij er dan toch in de winnaar van de
eerste Belgische wedstrijd te benaderen. Ook toen ging het
nog niet gemakkelijk, maar we hadden don toch niet meer de
tegenwerking van de mannen van de wet!
— Om eerlijk te zijn, aldus Eddy Merckx, had Ik in de
spurt een grotere tegenstand verwacht van Roger De Vlaeminck, die de ganse dog een uitstekende indruk op mij had
gelaten. Slechts tijdens de laatste kilometers was bij een
beetje minder aan de leiding gekomen, ik was dan ook volkomen verrast toen ik geen reaktic voelde op het ogenblik
dat ik achter zijn rag wegdemarreerde. De Vlaeminck bood
geen verweer ».
Overigens zegde Eddy Merokx, die dan toch al aan zijn
tweede belangrijk sukses was sinds de start van het wégseizoen helemaal niet te begrijpen boe het mogelijk ia dat hij
al over zo'n voortreffelijke vorm beschikt.
— Na de tegenslag in de zesdaagse van Rotterdam, had Ik
verwacht dat het moeilijker zou gaan.
Of Merckx het, in een jaar dat zich zo uitstekend aankondigt, niet zal aandurven toch de drie grote ronden te
rijden? Het antwoord daarop zullen we zeker nog niet de
eerste dagen moeten verwachten.

VERBEECK : VAL
Frans Verbeeok arriveerde te Gent met een gescheurde
t mi. De kopman van Willy Jossart kwam omstreeks het einde
van het eerste 'koersuur ten val en diende twintig kilometer
jacht te maken om weer aansluiting te krijgen.
— Juist op dat ogenblik deed zich de beslissende ontsnapping voor, aldus Verbeeck. Ik moest me heel even herzetten van de geleverde inspanning. Dat werd mijn ongeluk,
ook al fietste ik achteraf weer bijzonder sterk ».
G. PRIJS

G. PRIJS

ger. Op het ogenblik dat hij
ging reageren op uitval, omdat
Van Looy's ploeg niet vooraan
vertegenwoordigd was, zal hij
wel nooit hebben durven vermoeden dat hij zich in een avontuur ging storten dat eindelijk
tot een triomf zou leiden.
Een triomf die ons inziens wel
was verdiend omdat niet alleen
de durver werd beloond maar
ook de renner die zich bijzonder
sterk had getoond in een wedstrijd die een vrij bewogen verloop heeft gekend en waarin de
vedetten zich niet goedschiks
hebben laten kloppen.
Een eerste uitval werd trouwens door Verbeeck opgezet en

gecounterd door Van Vlierberghe.
Later poogde ook Van Looy zijn
manschappen tot aktie aan te
zetten en Gakens voelde zich geroepen. Hij kreeg het gezelschap
van Barras en Opdebeeck eerst
en later van Dury, Loysch, Thomas, Van de Wiele, Fierens en
Van Beers. Het negental geraakte echter niet uit de greep
van de groep weg. Evenmin werd
Verbeeck, Van Vlierberghe en
Dierickx vrijheid van handelen
gegeven toen ze na de beklimming van de Hallembaye in de
aanval gingen. Berckmans, Omloop, Steegmans en Dury slaagden evenmin.
Al deze akties hadden het

eerste koersgedeelte
nochtans
van de eentonigheid gered terwijl
even later zelfs de beslissende
ontsnapping zich ging vormen.
Te Lanaken, na 80 km wedstrijd, reed Van Stayen weg. Hij
kreeg het gezelschap van Menten, Berckmans en Opdebeeck
terwijl Verhaegen en Abelshausen met Collard, Willekens,
Loysch, Omloop, Van Lancker en
Van Coningsloo als gezellen naar
de vier leiders reden. Onmiddellijk leed Opdebeeck bandbreuk
terwijl de overige elf een marimale voorsprong van vier minuten gingen uitbouwen. Op het
ogenblik dat Menten vooraan
ging lossen werd de tegenaktie

ingezet met het gevolg dat de
voorsprong, bij het ingaan van
de plaatselijke ronden, acht van
zes kilometer, was herleid tot
minder dan twee minuten. Abelshausen voelde het dreigende gevaar, plaatste een eerste aanval
en kreeg nog slechts Omloop,
Berckmans en zijn ploegmaat
Verhaegen in het wiel. Twee
ronden voor het einde plaatste
Abelshausen, die voortdurend
zijn medevluchters op sleeptouw
had genomen, de beslissende demarrage. Omloop loste onmiddellijk en de tegenaktie van
Berckmans werd gecounterd door
Verhaegen die uiteindelijk nog
tweede zou worden.
JAN BOUDUIN

MET DE ZENUWEN
VAN EEN DEBUTANT
ST.-TRUIDEN. — ZONDAG.
Voor de start was er heelwat heen en weer
gepraat geworden door de sporibestuiirders
DiV'essens, die Van Linden had moeten thuislalen wegens een ontsteking in de hand, Jossarl, Deinaere en Van Looy. Het ging allemaal
over het verloop in Gent - Gent. Van Looy kon
a\' mening van zijn kollega's nie>t delen, alhoewel hij met zijn ploeg vrij geschonden de strijd
had moeten verlaten.
Te St.-Truiden heejt de nieuwbakken sportbestuurder revanche genomen. H-ij plaatste niet
alleen de winnaar op het podium. Hij won ook
de tweede plaats met Verhaegen. Het was een
erenaring van het sukses da; Frans Verbeeck
verleden seizoen was te beun ge-vallen. Toen
had l'rans verklaard da-t hij in dienst van
Abc'shausen had gereden. Laatstgenoemde heeft
zulks nooit willen bevestigen. Integendeel. Zijn
transfer naar de ploeg Van Looy was het
eerste antwoord. Gisteren kwam het tweede.
Verbeeck had slechts weinig verontschuldigingen voor de nederlaag. Hij wees erop dat
hij -vier ploe-gmaals vooraan had en dost hij
uiteindelijk nog voor een gedeeltelijke terugkeer had gezorgd.
« Dat Verbeeck niet slaagde, moet in de eer-

ste plaats worden gezocht bij mijn renners die
zich in de achtergrond bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt», aldus Rik Van Looy. 'We
hebben slechts één wedstrijd gereden. Bij ons
tweede optreden schieten we in de roos. Het
kan niet beter. Trouwens onze 'voorbereiding
was ideaal. Want al namen we niet deel aan
buitenlandse koersen, dan organiseerden we op
trainingskamp wedstrijden voor onze eigen
ploeg. En u ziet, die inspanningen hebben reeds
•vruchten algeworpen ».
'Nochtans kreeg Van Looy wel e-ven kritiek.
«Goed gestayerd. Van Looy heeft gewonnen',
meenden enkele mensen te moeten opmerken.
Het was wellicht een kommenlaar op het
fe-l dat Rik. op het ogenblik dat Abelshausen
alleen voorop reed, enkele keren langer dan
normaal naas<t zijn renner was gaan rijden.
« H e t was niet met de minste bijbedoeling',
reageerde hij. « Maar ik voelde me als sportbesluufder zenuwachtiger dan bij mijn eerste
profkoers. En Abelshausen heeft die verwijten
beslist niet verdiend».
Kommeirtaar die we ons inziens volledig
kunnen bijtreden, want niemand leek in staa<t
een ontketende Abelshausen te temmen.
}an BOUDUIN.

DE UITSLAGEN
1) Jos Abelshausen, 191 km
in 4.40 2) F. Verhaegen op l'
3) J.-P. Berckmans 4) L. Van
Stayen op 1'45 5) P. Collaer
6) G. Vanconingsloo 7) L.
Willekens 8) R. Looysch 9)
M. Omloop 10) J. Ronsmans
op 2'30 11) A. Dierickx 12) A.
De Ba! 13) F. Verbeeck 14)
pen groep vaji 25 renners (foto-finish toestel uitgevallen).

