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Frans Verbeeck organisator en meesterknecht
^-J

tM*%^

de steun van zijn ploegmaats Mintjens. De aanwezigheid van
Verbeeck, die Scheers in het wiel heeft, was evenwel voldoende omdat deze vlucht suksesloos zou verlopen

Bewerkte eerste zege
van Jos Abelshausen

Een drietal dat enorme verdienste mocht opeisen. Nochtans blijft ons inziens de grote figuur uit de wedstrijd de
aanvoerder van het winnende
team. Nooit hebben we een
renner een wedstrijd zo zien
organiseren als Frans Verbeeck. Nooit ook hebben we
een aanvoerder zo weten werken voor zijn helpers. Meteen
is de mythe ook de wereld uit
dat Verbeeck zijn ploegmaats
zelfs de kruimels niet laat.
Verbeeck had bij de terugkeer uit Frankrijk verteld dat
hij eindelijk een ploeg naar
zijn zin had. Dat hij vlug een
wederdienst zou bewijzen aan
de voor hem hardwerkende
jongens. Hij vertelde ondermeer dat hij met leedwezen
had moeten toezien hoe Walter
Planckaert te Nice plat viel op
het ogenblik dat hij deel uitmaakte van een ontsnapping
en Verbeeck op het punt stond
hem de zege te schenken. Toen
dat niet meer ging, deed Ver-*
beeck het zelf. Niet op dezelfde wijze heeft Frans Verbeeck
gisteren het wedstrijd verloop
georiënteerd. En hij slaagde er
ditmaal in één van zijn beste
krachten naar de zege te sturen.
Jos Abelshausen was inderdaad de laatste aanvaller. Hij
hield ook stand tot aan de

meet.
Gemakkelijk werd die overwinning evenwel niet afgedwongen. Verbeeck reed steeds
in het defensief. Maar zo sterk,
dat hij elke aanval counterde.
Dat gebeurde reeds onmiddellijk na de start. Roger Swerts,
die niet had geheim gehouden
dat hij een extra inspanning
wilde leveren in de Ronde van
Limburg, ging met ploegmaat
Mintjens zijn kans. Scheers
deed mee, maar ook Frans
Verbeeck. En meteen was het
een vaststaand feit dat die
aanval nooit zou slagen. Na 50
kilometer was alles dan ook te
herdoen. De Koning en Eyers
gingen dan op zoek naar het
sukses. Zij kregen het gezelschap van Cnockaert. De drie
renners van Briek Schotte
moesten evenwel dulden dat
Carmino Preziosi door Verbeeck ditmaal als waakhond
werd meegestuurd. Tot ruim
vier minuten had dat viertal
kunnen uitlopen. Stelselmatig
slonk nadien evenwel de voorsprong. En bij een tegenaktie
met Bruyère en Gakens, in gezelschap van Nassen en Bodart,
weer van Verbeecks ploeg, was
het einde van een lange vlucht
in het zicht. De samensmelting
werd een tweede maal een feit
bij het ingaan van de drie
plaatselijke randen van elk 20

kilometer.
In de eerste twee omlopen
werd een spervuur van ontsnappingspogingen goed gekontroleerd door Verbeecks ploeg
en toen Jos Abelshausen, even
na de aanvang van de laatste
ronde toesloeg, kwam 't teamwork van de eerste Belgische
koerswinnaar voor goed los.
Abbeloos, Scheers en Donie,
nadien Van Coningsloo en tenslotte herhaalde malen Van
Springel moesiten toezien hoe
bij elke achtervolgingspoging
Verbeeck stokken in de wielen
kwam steken. Het was nodig
ook want de leider kreeg nooit
echt ruimte. Vijf kilometer
voor de meet werd hij trouwens vervoegd door Mare Lievens. Abelshausen toonde toen
echter over welke kracht hij
beschikt. Hij sloeg zijn belager
onweerstaanbaar terug en hield
voldoende over om, achteromkijkend, te zien hoe Verbeeck
juichend en met de hand in
de hoogte beslag legde op de
tweede plaats, voor Raf Hooybergs, die de spurt voor zijn
baas had aangetrokken.
Jan BOUDUIN

De inrichters mochten zich
verheugen in het laat aantreden van enkele goede renners
ondermeer in dat van Walter
Godefroot.
Maar
Godefroot
was koortsig, vond zijn stap
niet en verzaakte voor de wedstrijd echt aangesneden werd
aan de voet van de Rodenberg, even voorbij de 50e kilometer.
EERSTE AANVALLER
WERD WINNAAR
Wij onthouden van deze omloop echter dat hij voor vier
vijfde gedomineerd werd dooide Franse en Waalse renners,
maar dat tevens, wat niet dagelijks gebeurt, een van de
eerste aanvallers als ovenvinnaar werd bekroond. Staf Van
Roosbroeck was inderdaad de
enige die de Franse Peugeot renners terzijde sprong en
steunde toen deze in de Rodenberg ten aanval trok. Zij
hielden stand tot voorbij de
top van de Kemmel (10 km
verder) en legden dan de duimen voor de achtervolgers bij
wie Dierokx zeer bedrijvig
was.
STEEDS FRANSEN
VOORAAN
Bernard, een andere renner
van Peugeot trachtte op zijn
beurt een verrassend bravourestukje op te brengen. De
man had in de Kemmel moeten loslaten en trok in de aanval van zodra hij de groep
had vervoegd. Een oponthoud

KLUISBERG FATAAL
Ook Crappé kon zijn entoesiasme niet bedwingen en liep
voortdurend uit met het gevolg
dat het groepje gehalveerd
werd bij de beklimming van
de Kluisberg, op 40 km van de
finish. Debuyschere en Minkiewicz begaven het eerst ; de
overige drie moesten even verder de duimen leggen na een
inspanning over 65 km. Een
weer trokken twee andere
Fransmannen in de aanval bij
de beklimming van de Kwaremont. Alain Santy, Jean Luc
Molineris zetten zich in aan de
zijde van Willy Vanmalderghem. Het werd nu een aangrijpende achtervolging onder
een druilerige motregen. Vanclooster en Van Tieghem kwamen beurtelings uit de groep
gesprongen met het gevolg dat
de aanvallers gegrepen werden
op circa 5 km van de eindmeet
en dat Staf Van Roosbroeck, de
eerste aanvaller, het bewogen
pleit won.
R.V.B.

HET PLAN VAN FRANS
VERBEECK
EN DE GROETEN VAN
EDDY MERCKX
ST.-TRUIDEN

De aankomsten
1. ABELSHAUSEN JOS, 196 km in 5 uur 02' ; 2. Verbeeck
Frans op 10" ; 3. Hooyberghs R a f ; 4. Van Lint Julien ; 5.
Jochmans Roger; 6. Georges Claes (Boutersem) ; 7. Pieter
Nassen ; 8. Daelemans Tony ; 9. Van Coningsloo Georges ;
10. Dolman Evert (Ned.) ; 11. Van Schil Victor; 12. De Bal
Alfons ; 13. Scheys Alfons ; 14. Bodart Emiel ; 15. Carnbre
Emiel ; 16. Bens Ernest ; 17. Gilbert Wuytack ; 18. Donie
Willy ; 19. Georges Claes ; 20. Frans Verhaegen ; 21. Abbeloos
Willy ; 22. Leon Thomas ; 23. Volckaert Roger ; 24. Yppersiel
Francis ; 25. Steegmans Raymond ; 26. Flabat Herman ; 27.
Van Sweeveldt Guido ; 28. Hordijk Jan (Ned.) ; 29. Sonet
Marc ; 30. Preciosi Carmine ; 31. Van De Vijver Arthur.

De aankomsten
1. GUSTAAF VAN ROOSBROECK, de 203 km in 4 uur
54' 40" ; 2. Noël Van Clooster ; 3. Willy Planckaert ; 4. Daniel
Van Rijckeghem ; 5. B. Ducreux (Fr.) ; 6. F. Hermie ; 7. Walter
Planckaert ; 8. E. Verstraete ; 9. B. Hoban (GB) ; 10. H. Hutsebaut; 11. R. Buckaki ; 12. D. Baert; 13. Fr. Melkcnbeeck ;
14. R. Wolfshohl (Duitsl.) ; 15. M. Dury ; 16. N. Van Tieghem ;
17. R. Minkievicz (Fr.) ; 18. J. Tschan (Duitsl.) ; 19. M. Omloop ; 20. W. Bilsland (GB) ; 21. A. Dierickx ; 22. M. De Meyer ;
23. W. Teirlinck ; 24. D. Puschel (Duitsl.) ; 25. Ch. Palka (Fr.) ;
26. D. Rebillard (Fr.) ; 27. H. Vrijders ; 28. E. Weyaert ; 29. G.
Vandenberghc ; 30. J. Catieau (Fr.) ; 3Ï. K.H. Kunde (Duitsl.) ;
32. J. Schlec (Lux.) ; 33. Fr. Maes ; 34. R. Christiaens ; 35. P.
Bellemans ; 36. A. Delaere ; 37. R. Riotte (Fr.) ; 38. A. Duycker
(Ned.) ; 39. W. Van Malderghem ; 40. J.L. Molineris (Fr.) ;
41. R. Van De Vijver ; 42. Th. Fierens ; 43. G. Besnard (Fr.) ;
44. L. Pfenninger (Zwits.) ; 45. D. Letort (Fr.) ; 46. A. Santy
(Fr.) ; 47. Y. Hezard (Fr.) ; 48. P. Aerts ; 49. G. Santy (Fr.) ;
50. J. Cl. Genty (Fr.) ; 51. W. Van Neste ; 52. J. De Muynck ;
53. H. Vermeeren ; 54. P. Crapez.

—

ZONDAG.

Moeten we nog vertellen dat
er vreugde heerste in het kamp
•can sportbestuurder Willy Jossart. De triomf werd nog groter
toen men vernam dat te Kuurne d?n ander teammaat voor
een overwinning had gezorgd.
Te Sint - Truiden bleef Jos
Abelshausen evenwel de gevierde nummer één.
Als debutant had Abelshausen
één zegepraal op zak kunnen
steken. Verleden seizoen ah
neoprof in de ploeg van Frans
Verbeeck won hij viermaal.
Toen ook al blonk Abelshausen
uit in de openingswedstrijden.
Hij haalde* er evenwel geen
sukses uit. Ditmaal was hij gelukkiger. Abelshausen was van
de parlij in Gent - Gent, naast
Walter Planckaert. als ploegmaat
van Frans Verbeeck. En hij
werd voor die diensten beloond.
n Na de wedstrijd heeft Frans
zijn dank niet onder stoelen of
banken
gestoken »,
verleide
Abelshausen. « Vandaag voor de\
start hebben we nog even krijgsraad gehouden. Er werd me gevraagd al het mogelijke te doen
cm de wedstrijd te winnen.
Daarom ook werd afgesproken
de wedstrijd te neutraliseren tot
bij het ingaan van de laatste
rond i, Dan zou ik mijn slag
moeten slaan. Alles is volgens
plan verlopen *.
Toen we er op wezen dal
Abelshausen toch nooit echt uit
de greep van de groep geraakte, moest hij toegeven dat hij
zwart voor de ogen heeft gezien.
i Ik had me in het avontuur
gestort '*, verleide hij. « Ik z-ag
duidelijk dat de groep me nooit
uit het oog verloor. Een ogenblik dacht ik er zelfs aan te
begeven. Ik zag evenwel niets
dan plo-egmaats vooraan in de
groep rijden. Dat betekende een
stimulans. Ik ging weer uit volle kracht door. Toen Mare Lievens me kwam vervoegen, heb
ik geen ogenblik geaarzeld. Ik
demarreerde opnieuw weig omdat ik ten alle prijze dc\ze overwinning op zak wilde hebben ».

De reaktie van Frans Verbeeck : « I k ben een gelukkig
man. Ik vreesde geenszins dat
onze ploeg zou geklopt worden.
Want bij een evcfitueel falen
van Abelshausen zou ik uiteindelijk toch zelf naar de zege
zijn gespurt. Zoals alles nu verliep, was het echter op zijn
best».
MERCKX KWAM TRAINEND
ZIJN PLOEGMAATS GROETEN
EN GELOOFT
IN GIRO EN TOUR

Eric SERLET
wint Gent-Staden

Jozef VAN POL
te Luik

1. Serlet Eric 115 km in 2u48';
Rosseel Ronald op 20 ; 3. Verheecke op 22"; 4. Moenaert Daniel op 28"; 5. Neyrincx; 6. De
Guchtenaere; 7. Carlier; 8. Soenens;
9. Vandenabeele; 10 Declercq; 11.
Van Acker; 12. Vandromme; 13.
Coudron; 14. gelijk: 44 renners.

92 vertrekkers
1. Van Pol Jozef, 90 km in 2ul4'
2. Speyten Johannes 3. Cornes Jozef 4. Koeken Hubertus 5. Kuelens
Bernard 6. Borguet Jozef 7. Pardo
Pedro 30" 8. Lemens Frans 9.Michoux Robert 40 " 10. Lepere Mare
11. Louwet Gaston 12. Chivatone
Ramoni 13. Mean Jacques 14. Renwart Joseph 15. Bourguignon Bernard.

Het sukses van de W'aitney's bevredigde echter niet
alleman : «Noël Vanclooster
is kwaad op mij», vertelde
Staf. «Ik heb hem in de laatste meters moeten verdringen
om niet tegen de omrastering
te botsen».
N. Vanclooster had de spurt
van ver aangetrokken en
streed zij aan zij met Willy
Planckaert,
tot Van Roos-

Jos VAN BEERS
voor Van der Vleuten Jacq MEAN te Mijlen
62 vertrekkers.
te Galder (Ned.)
1) Jacq MEAN (Juppille), 104 km
Jos Van Beers heeft zondag in
Galder (Brabant) een profkoers
over 95 km gewonnen vóór Jos
Van der Vleuten, die een achterstand had van 35 seconden. Van
Beers en Van der Vleuten lïadden
lange tijd de koers gedirigeerd,
maar 20 km voor het einde sprong
Van Beers weg en won gemakkelijk.
De uitslag was :

1. Jos Van Beers (NED) 2.11.23
2. op 35 sec. Jos Van der Vleuten
(Mierlo) 3. op l min. Kees Koeken (Achtmaal) 4. Jan Van Katwijk (Oplooi 5. Joop Zoetemelk
(NED)
6. J. Kelleners (Born) 7.
Ben Janbroers (Amsterd.) 8. René
Marien (Bel) 9. Ger Harings (Sibbe)
10. Vic Peters (Bel) 11. Jan Zoons
(Voorschoten) 12. J Polansky (Lux)
13. Frans Staes (Bel) 14. M. Wanders (Maastricht) 15. Jan Serpenti
i Wijk aan zee)

in 2u28 ; 2) Willy Govaerts ; 3) Alph
Van Camp ; 4) Andre Vert>raeken ;
5) Jos Saenen; 6» Gustavo Wens ;
7) Willy Van den Auwelandt; 8)
Emile Roskam ; 9) Willy Van Dijck;
10) Freddy Coeek; 13) Willy Weuts;
14i Paul Van Houdt; 15) Francois
Dierckx; 16) Hubert Jansen; 17)
Roger Verwimp; 18) Bernard Bourguignon ; 19) Flory Van Hooydonk;
20) Willy Baeten.

Ludo DELCROIX
te Opwijk

1. Delcroix Ludo de 141 km in
3u20>; 2. Swinkels Cornell (NED)
op 18"; 3. Michiels Henri; 4. Dockx
Theo; 5. Van Cauter Gustave; 6.
Van der Slappen Jean; 7. De Valkeneers Victor; 8. Verbruigge Edmond; 9. Bauwens Antcine; 10. Dillen Rene; 11. Bal Cornelis (NED)

De inrichters zijn met rugnummer l blijven zitten. Hel
was voorbestemd voor Eddy
Merckx, maar de wereldkampioen is het nooit komen afhalen. Wel was Eddy ie St.-Truiden even voor de start. Hij
was op training en kwam er
zijn ploegmaats groeten. Daarom wellicht ook hebben Lelangues renners zo sterk gereden.
Swerts moest evenwel toegeven dat tegen dei gezamenlijke
aktie van de ploeg Verbeeck.
niets te ondernemen was.
« We hebben al het mogelijke
gedaan », aldus Swerts. • We
hebben getracht Abelshausen te
vatten om zelf in het offensief
te kunnen gaan. We zijn er
nooit in geslaagd omdat sterkere tegenstanders ons geen einkele vrijheid gaven ».
Uit gesprekken met Merckx'
sportbestuurder en ploegmaats
konden we tenslotte onthouden
dat de wereldkampioen naast
dei Tour zo goed als zeker in
de Giro zal aanzetten, samen
trouwens met Herman Van
Springel. zodat de ploeg in
Spanje zelfs helemaal niet van
start zou gaan.
JAN

BOUDUIN.

De fotoreportages van
het eerste wielerweekend
werden verzorgd door Jos
Gijsels
Zo won Albert Van Vlierberghe zaterdag de Sardeense klassieker Sassari-Cagliari

GHIJSEMANS en VANGOSSEM winnen
juniores- en liefhebbers wedstrjjd te St-Truiden
Bij gelegenheid van de Ronde
van Limburg voor beroepsrenners
werden te St.-Truiden door de
sportvrienden ook een juniores- en
ief hebberswedstrijd georganiseerd.
.n, totaal waren er zondag dan
ook meer dan driehonderd renners te St.-Truiden.
De juniores kwamen met tweeennegentig renners aan de start.
Reeds kort na het vertreK deed
zich een valpartij voor waarbij
de Italiaan De Acetis een vingerbreuk opliep en meerdere renners
waaronder E. Van Dormael de
strijd moesten staken. De eerst?
ontsnapping na tien kilometer van
Wijckers en Abelhaus werd beslissend voor de wedstrijd. De twee
vluchters kregen inderdaad spoedig het gezelschap van volgende
zeven renners : Mathieu, Daems,
Opdebeek,
Lemmens, Schepers,
Ghijsemans en Van Desscl. Na drie
van de zeven af te leggen ronden hadden de negen kopmannen
reeds vijfenveertig sekonden boni
verworven op de nog vijftig man
tellende groep. Bij het ingaan
van de laatste ronde hadden de leiders l'20 voorsprong. Deze ronde
zou het achtervolgend peloton een
grote inspanning leveren en tot

35 sek. naderen Ghijsemans be- paar kilometer van de meet, rukte Dacas R.; 13. Lavreysen L.; 14.
haalde een vlotte spurtzege en Vangossem onweerstaanbaar los. Camps U.; 15. Nelissen R.; 16. Helmeteen reeds zijn tweede over- Hij werd achternagezet door Van lemans W.; 17. Poels L.; 18. Peewinning van het twee dagen oude den Donck en Vanesch.
Zonder) ters N.; 19. Saro C.; 20. Vanhamel,
seizoen. Guy Duchamps won de dat deze er evenwel nog in slaag- Liefhebbers uitslag
spurt van de groep.
den hem bij te benen. Sels won 1. Van Gossem G. uit Zichem, 123
j km in 2u50'; 2. Van den Donck P.
Bij de liefhebbers waren het de spurt van de groep.
op 50 meter; 3. Van Hest N., op
honderdzestien renners die de baan
werden opgestuurd voor één grote Uitslag van de juniores :
75 meter; 4. Sels K. op 100 meter;
ronde van zesennegentig kilometer
5. Verbraeken K.; 6. Vranken. J.;:
en drie kleine ronden over Kor- 1. Ghijsemans E., Heist-op-de-Berg, 7. Noels L.; 8. Vankerkhoven F
i Iu45'; 2. Wijckers R. ; 9. Spronckmans J.; 10. Joore T.;
tessem
Duras. Het werd een
wedstrijd zonder enige geschiede- 3. Lemmens I.; 4. Schepers J.; 11. Nijs W.; 12. Coenen J.P.; 13.
nis. Wel deed zich een vroege 5. Mathieu J.P. ; 6. Op de Beek Renson F.; 14. Vanheir A.; 15.
valpartij voor nl. te Neerlinter D.; 7. Van Dessel R.; 8. Abelhous Lammens H.; 16. Bortels J.; 17.
waar een vijftiental renners in H.; 9. Daems L.; 10. Duchamps G. Van Denrooy M.; 18. Verboven G •
betrokken raakten en waaruit meer- op 35''; 11. Vandervelde J.; 12. 19. Vandendoel F.; 20. Coeck L
dere opgaven volgden. Van toen af
werd het peloton in twee groepen gesplitst. Na een tijdje groepeerde alles zich echter weer ter
wijl er ondertussen steeds meer
opgaven te noteren vielen.
Wat wel opviel in deze wedstrijd, waren de talloze ontsnappingspogingen van R. Vanstraelen
en de Nederlander Van den Donk.
Alle inspanningen ten spijt geraakten ze niet verder dan een De Belg Guido Reybroeck, die Reybroeck, die eerste was in de
honderdtal meter zodat tenslotte i voor
>or de Italiaanse Salvarini-ploeg massaspurt
massaspurt.
de nog ongeveer zestig man sterke rijdt, heeft zaterdag de vierde j Er kwam vanzelfsprekend geen
groep zich in de eindspurt aan- etappe van de wielerronde van l wijziging in het klassement en
bood.
Oost-Spanje gewonnen.
In de laatste ronden op een Reybroeck versloeg in de eind- Pcrurena werd eindoverwinnaar.
DE AANKOMSTEN
spurt van de 176 km lange rit van 1. Reybroeck (B) 2. Leman (B)
Benidorm naar Cullera alle 54 an- 3. Lopez Rodriguez (SP) 4) Tadere renners, en maakte een tijd bak (NL) 5. Mortensen (DEN)
6. Suez (SP) 7. Abilleira (SP)
van SuOl'SO".
De Spanjaard Domingo Perure- 8 Cuevas (SP) 9. Perurena (SP)
na behield de leiding in het alge- 10. Uribezubia (SP)
DE EINDSTAND
meen klassement.
19.48.00
— Wist hij nog dat hij hier
Tweede werd de Spanjaard Mi- 1. Perurena (SP)
—
twee jaar geleden bij de ama- guel Maria Lasa, gevolgd door zijn 2. Lazcano (SP)
Tabak (NL)
19.48.08
teurs gewonnen had "!
landgenoten Jose Manuel Lopez 3.
4. Mortensen (DEN)
_
Staf moest even nadenken Rodriguez en Jose Gomez Lucas.
5. Gandarias (SP)
alvorens te bevestigen.
6. Gonzales Linares (SP)
—
— Over een goede week
7. Zurano (SP)
19.48.52
Reybroeck won
8. Lopez Rodriguez (SP) —
viert de ploegmaat van Frans
9. Abilleira (SP)
—•
ook laatste rit
Verbeeck zijn 24ste verjaar10. Saez (SP)
_
dag. Een mooie aanhef voor
De laatste rit in de ronde van
landgenoten Rosiers en
het nieuw seizoen van de ster- Levante. een kriterium van 68 ki- deOnze
Boever volgen respektieveke Kempenaar.
lometer te Valencia eindigde even- lijk op de 26ste en de 42ste
R.V.B.
eens op de overwinning van Guido plaats.

Wanneer twee ploegmaats vechten voor een been
Een
uiterst
gevaarlijke
spurt, op een vrij glad wegdek en in een volle bocht.
De meeste kijkers huiverden
toen ze het spurtend peloton
zagen komen afstormen. Van
Roosbroeck moet wel
zeker
van zijn stuk geweest zijn,
want hij smeet de armen in
de lucht, reeds voor hij door
de finish reed. Hij hijgde
van de zware inspanningen.

86 renners namen het vertrek. Aan de Kwaremont werd
het kaf van het koren gesc'.widen. Er vormde zich een kopgrosp waarin we ondermeer

aantroffen : Kneteman, die sterk
reed, Van de Wauwer, Da Poortere, Pels, De Clerck. Luppcrs,
Adam Van Gossen, Schraegen
en zo meer
Het werd tenslotte een onderonsje tussen Kneteman en Van
de Wauwer, met miniem verschil door de Noorderbuur gewonnen. Pels haald3 het voor
De Clercq in de spurt van de
achtervolgende groep.

Do individuele lisfhebberswed&trijd Zwijnaarde-Gent werd
besloten met de zege van de
Noorderbuur Gerard Kneteman
die 7,:ch de vlugste toonde in
een sprint van drie.

Spurtzege van Staf Van Roosbroeck
voor een gesloten overweg,
kon hem niet ontmoedigen.
Maar de kerel moest het gezelschap aanvaarden van Minkiewicz en van Debuyschere.
Even verder dan Paul Crappé,
die op eigen houtje kwam aanpikken. Wij waren zo halfweg
de afstand gekomen (km 100
te Dadizele) en het viertal legde er zo beslist de zweep
op dat het 42 km verder zijn
voorsprong tot 2'05'' had opgevoerd. Zulks vooral dan dooide gekke inspanning van de
grote Debuyschere, die bijna
voortdurend aan de leiding
reed. Jean-Claude Genty, nog
een Fransman, ging in de repliek en kon te Anzegem (km
147) bij de vier koplopers aansluiten.

den Slappe, W. Maes, Menus,
Noels, Dillen, A. Van der Linden, Van Looy, Herrygers, Robbrechts, Hendrickx, Hermans en
Peersman sprongen weg.
Louis Verreydt, een van de
grote favorieten, miste de trein
en was geklopt.
Het kwam tot een felle eindsprint. Van Hoof leidde de dans
en weerstond aan een felle aanval van Vanlent. DO bloemen
gingen naar Stoempers Leuven
voor Lierse BC.

Nederlander KNETEMAN G.
winnaar in Zwijnaarde - Gent

Jos Abelshausen is uit de groep ontsnapt. In volle inspanning zal hij naar de eerste zege van het seizoen rijden

Van de Omloop der Beide
Vlaanders zullen wij niet veel
herinneringen meedragen tenzij dan de massaspurt, die op
natte wegen on in een bocht
door Staf Van Roosbroeck
werd gewonnen.

J.-Cl. VAN HOOF
vlugger dan VANLENT in Gent-Gent
De wedstrijd Gent-Gent voor
Brabantse, Limburgse en Antwerpse liefhebbers werd eerder
verrassend gewonnen door J.C.
Van Hoof van de Stoempers
Leuven.
Niet minder dan 118 renners
namen het vertrek. In een koers
zonder veel geschiedenis domineerden 16 renners de toestand.
Op de Volkegemberg na 91 km
koers viel de beslissing. Zestien
renners, namelijk J. Van Hoof,
Van Lent, Heremans, Theo Van

Roger Swerts was de aanvaller van het eerste uur. Hij kreeg

ST.-TRUIDEN — zondag.
Frans Verbeeck, zaterdag winnaar van de Belgische openrngskoers, heeft zijn ploeg een dag latex opnieuw naar de
zege gestuurd. Verbeeck had de zege niet gewild. Hij bracht
ons, even voor de start, nog de bevestiging van de woorden
die hij ons tijdens het weekeinde had toevertrouwd. Ook de
grote baas, de heer Lacroix, die van nabij de prestatie van
zijn team in Limburg kwam volgen, was van oordeel dat
best niet Verbeeck maar wel iemand anders van de ploeg
de zege zou op zak steken. Het is te St.-Truiden alles naar
wens verlopen. Het werd zelfs een volledige triomf met Jos
Abelshausen, Frans Verbeeck en Raf Hooyberghs op de eerste drie plaatsen.

l i ef hebber s

broeck plots kwam opzetten
aan de binnenzijde van de
gevaarlijke bocht.
— Ik kon niet anders, herhaalde Staf. Ik kon niet anders en wil het Noël nog eens
uitleggen.
TWEE JAAR GELEDEN
Van Roosbroeck keek verwonderd op voor de plaatselijke simpatie die hem te beurt
viel.

Guido REYBROECK won vierde rit

