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De Belgen weer gevoelig geslagen in hun Ronde van Vlaanderen

Fiorenzo MAQNI
voor de derde Maal achtereenvolgens!
De Italianen beheersten de koers en
veroverden met de Fransen de eerste

vijf Plaatsen
De Italiaan Fiorenzo Magnl heeft voor de derde achtereen-

volgende maal de Vlaamse wielrenners verslagen In hun beroemd-
ste klassieker : de lionde van Vlaanderen.

Hij won omdat hij de sterkste was, nog sterker dan verleden
jaar. Hij was reuzesterk en toonde hier, een klasse beter te zijn
dan de beste.

Ontzettend was het weder, ontzettend Is ook de uitslag voor
de Belgen : vijf buitenlanders op de eerste plaatsen ! Zover Is het
inderdaad met onze wielersport gekomen !
Dit meesterschap van Magnl .zich overgeven zonder verzet, ge-

begon toen de koers een beslis-
sende wending nam. Hij liep met
een groepje uit, waarin Petrucci,
Redolfi en Decock eveneens op
hun bost waren en de groep te-
rugsloegen.

broken, verpletterd.
Enkele seconden voordien voch-

ten zij nog met een energie, die
onuitputtelijk scheen en krach-
ten, die eindeloos leken. Plots
stortten zij ineen, onbekwaam te

Maar toch was het Magnl, die spreken, onbekwaam een gebaar
de beste, de sterkste was. Hij te maken, zelfs van pijn te weten.
leidde het hardst en het langst en
ti> 'n, na Edelüere-berg Kint en
Van Steenbergen nog hoopten bij
te komen en de Italianen te over-

I meesteren, toen sloeg reus Magni
deze broze hoop in stukken.

Toen de niet meer jonge Fio-
renzo — die steeds in de schaduw
van de wielergoden Coppi en Bar-
tali had moeten staan — in 1949
voor de eerste maal de Ronde
van Vlaanderen op het Belgisch
rennersleger vero-verde, toen werd
beweerd dat de beste Belgen te-
\eel elkaar hadden beloerd tij-
dens de eindspurt te Weiteren.
Doch het jaar nadien was Magnl
hier weer en nadat we diezelfde
sterke Fiorenzo hadden zien, on-
der regen en in de modder, de
beste Belgische wegduivels murw
rijden — eerst in de bergzone en
daarna op de vlakke weg, — viel
er niet meer te twijfelen : hij was
de sterkste en we konden niet*
anders dan diep groeten voor die
prachtathleet. Hij had de beste
Belgische renners, de Vlamingen,
in hun eigen ronde een nederlaag
toegedlend.waarvoor niet de min-
ste verzachtende omstandigheid
kon worden ingeroepen. Het was
daarmee ook voorgoed gedaan
met de legende, dat de Vlamin-
gen onklopbaar waren in hun el-
gen ronde en de 36e uitgave heeft
inderdaad de Belgen een zware
•lag toegebracht. Het is een ont-
zettende zware koers geweest.
Gans de dag, hebben koude, re-
gen, en soms hagel, in hun lijf ge-
beten. Eerst in hun lijf, maar
daarna ook in hun binnenste: hun

Het was verschrikkelijk, maar 't
is ook waar, dat onze renners
niet meer kunnen lijden zoals hun
voorgangers. Want het was toch
ook lastig, zelfs pijnlijk voor de
Italianen Magni, Petrucci en Re-
dolfi en voor de Fransen Gau-
Ihier en Baidassari, die hier weer
komen bewijzen zijn, aan de Bel-
gen, op hun eigen terrein, dat
zij, de Zuiderlingen, uit een warm
land, In een winters stormweder,
kunnen afzien tot het ongeloof-
lijke toe.

Magnl, Petrucci, Bedolf! dit
was het drietal dat wij boven op
de Kruisberg zagen passeren.
Weer drie buitenlanders, en drie
Italianen, want Redolfi, die pas
sedert een paar maanden Frans-
man genoturaiUseerd werd, blijft
voor ons van Italiaanse bloede.
Dus drie buitenlanders, die onze
Vlaamse «Leeuwen» weer naar 't
achterplan hadden gedrongen, 't
Verbaasde de mensen, op de top-
pen van de Vlaamse bergen niet
meer, vreemde renners, vooral I-
talianen, alhier hun meesterschap
te zien betonen. Hadden zij, twee
jaar geleden, Magnl en Caput
niet op kop, op de berg zien pas-

Toen de 196 man sterke groep
de Artevelde stad verliet, waren
de hemelsluizen gelukkig nog ge-
sloten, doch de wolken hingen
laag en die grauwe lucht voor-
spelde niet veel goeds. Het ging
een weder worden voor de
Vlaamse leeuwen, zei men te
Gent, waar men niet vergeten
was, dat bij dergelijk weder Ma-
gni verleden jaar de Belden ver-
pletterd had. Doch men hoopte
vurig, dat aan dit Italiaanse
meesterschap dit jaar een einde
ging worden gesteld. Viel er in
den beginne geen water, dan had-
den de renners onmiddellijk te
kampen met een krachtige en te-
vens Ijskoude wind, die van be-
zijden kwam. Dit belette Jody en
Beeokman niet, een sprong te
doen en later waren het Engels
en Dewachter die voorsprong na-
men, doch te Eeklo was alles
hervormd.

Marcel Kint, die platreed, kon
weer bijkomen. Te Maldegem had
Ramon bandbreuk, terwijl Van
Kerrebroeck en Dierckens er tus-
sen uit trokken. Ramon, Bayens
en Pommelaere jaagden op één
min. van de grote groep.

DE BESLISSING
Tot Torhout (106 km.) bleef

de groep samen, maar hier ge-
beurde het ! Jonokheere lokte een
jacht uit, die beslissend zou wor-
den, toen hij 25 seconden voor-
sprong had werd hij ingelopen
door Ardljns, Furnière, Lam-
brichts, Derijck, Diot, Thomas,
Van Stayen, Pleters, Braspen-
ninokx, Redolfi, Depredhomme,
Magnl en Impanis. Dus een groep
van zestien man.

Te Roeselare (120 torn.), be-
vatte de hoofdgroep weer een
dertigtal man, daar er steeds
kleine pelotons bijkwamen. Te
Ingelmunster was het Jos Van
Stayen die de ikat opnieuw de bel
aanbond. Hij kreeg het gezel-
schap van Decock, Depredhom-
me, Lambrichts, Isidoor Derijck,
Redolfi, Caffi en Forlinl. Met
zulk een groep was er iets te

wilskracht vervroos en hun moed Baidassari, die op hun beurt de
zwakkere Belgen van zich afge-
schud hadden, zich nog tussen de
Italianen op de ereplaatsen. De

versteef.
Mannen, die nochtans weten

wat lijden is, mannen die hetzij
uit liefde voor hun sport of hun [Belgische nederlaag (vernedering
beroep bereid zijn, tot de grenzen l zouden we bijna moeten zeggen)
van de lichamelijke miserie te j is volledig.
gaan, zulke mannen zagen wij

Koersuitslagen
Onafhankelijker! te Langemark

MINNE Maurice in de Sport
In een edht hondenweer namen

slech'ts zestien rentiers het ver-
ti -k, voor de 130 km. verdeeld
ovet 12 ronden. Zeven renners die
aanwezig waren verkozen niet te
starten. In de eerst* helft van de
koers werden de renners geteis-
terd door ruwe neerslagvlagen.
Delathouwer was een der eersten
om op te geven. Na enkele ron-
den bestond het peletoo nog uit
zes man, op een minuut gevolgd
door Six, die enkele ogenblikken
later ook opgaf. De groep van
twaalf man bleef bijeen tot een
drietal ronden voor het einde,
toen Colpaert en Lameire een po-
ging wexgden, doch slechts 200
meter voorsprong konden nemen,
om opnieuw ingelopen te worden.

In de voorlaatste ronde werkten
Minne, Devos en Colpaert zich
voorop, volgden dan Schepens,
Lamedre en Sinnaeye, terwijl Bos-
tijas reede vier minuten achter-
stal telden. De drie leiders wer-

Liefhebbers in
Brussel—Drieslinter

SCHILS Jozef in de Sport
44 Vertrekkers.
In hoog tempo wordt te Brussel

van wal gestoken en nog voor
Leuven telden wij heel wat uitval-
lers. Bergmans een Schepers had-
den te Wilsele een uiüopertje ge-
waagd, doch waren er vlug aan
voor iun moeite.

Vóór Tienen rukten Schils, Van-
dekerkhof en Verbeek zich los en
licht afgescheiden vingen zij te
Drlesiinter de zes plaatselijke ron-
den aan.

In de tweede ervan kregen wij
een hergroepering en dan ging
Debaus er alleen vandoor. Het
was slechfe in de laatste ronde dat
hij vervoegd werd door Schils en
Mans. Natuurlijk was het de vlug-
ge Schils die zich eerst over de
lijn wierp.

DE ÜITSLAO
1. SOHJLS JOZEF, de 105 km. in

3 u. 43 min.
2. Mans J. ;
3. Debaus ;
4. Venbelen, op 2 min. SO ;
5. Vanmoorsel ; 6. Verbeeck ;

den niet meer verontrust en ver- 7. Vandeikerklhof, op 3 min. 40 ; 8.
hoogden nog hun voorsprong. In Deweghe, op 4 min. 05 ; 9. La-
de «indjpurt kan Minne Colpaert r°y ', W. Vanleytem ; 11. Wyns ;
nipt Iklofppen. 12- Slaats ; 13. Devoa.
1) Minne Maur. de 130 km.

in 3 u. 43 min.
2) Colpaert op 1/2 wiel. — 3)
Devos — 4) Lameire op 2' 30" —
5) Stnnaeve — 6) Sdhepena — 7)
Bostijns op 4' 30" — 8) Geers —
8) Vermeersch A. — 10) Dutry.

Onafhankelijken te Aaigem

Een nieowe zege
van SORGELOOS

In da ronde van Onafhankelijken,
die gisteren te Aaigem werd ver-
reden «n waaraan 48 renners deel-
namen, behaalde Edgard Sorge-
loos zijn tweede zege van het sei-
zoen.

Ziehier trouwens de uitslag :
1. SORQEtXDOS Edgard, de 135

km. in 3 u. 56 min.
2. De Hertog, op 2 min. 02 ;
3. Brutyn, op 6 min. ;
4. Seg'hers, op 6 min. 30 ;
5. D'Haene, op 13 min. ;
6. De Koninck ;
7. Adams ; 8. Pyl ;
9. Haxelmans ; 10. Budsin ;

11. Lossi» ; 12. SJroyt ; 13. Neyt ;
11. Van de Velde en Barbé.

Liefhebbers te Waasmont
VANGEEL JOS

wint afgescheiden
Er waren 20 vertrekkers.
Het ware wellicht de vierde

zege geworden van R, Vanbra-
bacit, zo hij niet was platgevallen
in de laatste ronde.

1) Vangeel Joa van Halen
de 110 Hem. in 3 u. 42 min.

2) Vanbrabant Roger op 3 min.
3) Delmelle Jo» op 8 min. — 4)

Hallet op 10 min. — 5) Delras —
6) Strobaota — 7). V«fldeve|d«,

Liefhebbers te Geldenaken
BUELENS de snelste

Er waren 62 vertrekkers
1) Buelens J. (Strombeek)

de 125 tan. in 3 u. 40 min.
2) Houpen L. — 3) Willems —
4) Vandendries — 5) Corten —
6) Devogel — 7) Keonips op l' 20"
— 8) Sterckse — 9) Jongen —
10) Vermaelen — 11) Mathys op
2' 30" — 12) Vanthienen — 13)
Huybrechts — 14) Vanhoeik —•
13) Gielen — 18) Huts.

LIEFHEBBERSKOERSEN
TE WALHAIN SAINT-PAUL. —

41 Vertrekkers : 1. JADIN, de 112
km. in 3 u. 30 ; 2. Carela ; 3.
Bessemans ; 4. Decheemackers ;
5. Singles op 30 sec.; 6. Baudoux ;
7. Declercq; 8. Mathy ; 9. Vander-
bist ; 10. Franz.

TB YVOIR, — 38 Vertrekker» :
1. BOLIN, de 110 km. in 3 u. 20;
2. Schmidz ; 3. Guillaume ; 4.
Piette ; 5. Engels ;6. Deboven;
7. Larnlbotte ; 8. Demortier ; B.
Milet ; 10. Rossi.

TE LENS. — 39 Vertrekteer» :
1. BASSINETTI Jean, de 105 km.
in 3 u. 03 ; 2. Depré, op 3 min.
20 ; 4. Derison ; 4. Mariaule ; 5.
Equene ; 6. Reony ; 7. Brunswck;
8. Dalobelle ; 9. Ducotou; 10. De-
clercq.

TE AINEFFE.. — 71 Vertrek-
kers : 1. RENSONTCET, de 120 km.
in 3L u . 14 ; 2. Neuvüle ; 3. Theu-
nis 4. Vliejren : 5. Ferrette.

TE BOOM. — 17 VertreWtera
1. VHRHULST Jean, d* 115 ten. in
3 u. 35 nün. ; 2. De Maeyer
Delin ; 4. Vanden Helshout
Deamadt ; 6. Vandervoort ;
Belis ; 8. Buyst ; 9. Wïttora

Petrucci de leidera bijbeenden.

seren ? En was het verleden jaar bewerken maar het werd nog
niet even erg, met Magnl, Mahé meer gevaariijk VOOr de Belgi-
en Van Est ? Alleen Magnl is 13Che favOrieten toen Magni en
gebleven, de onverwoestbare
Magni, die verleden jaar de hele
koers had beheerst. Maar andere
namen van buitenlanders zijn In
de uitslag de Belgen komen ver-
dringen. En terwijl Redolfi en
Petrucci op het einde afzakten,
wrongen Bernard Gauthler en

Het was op bandbreuk dat De-
cock achtergelaten werd.

Tijdens het dalen groepeerden
Petrucci, Gauthier, Redolfi en
Van Steenbergen zich. Zij steun-
den elkaar en combineerden hun
krachten om Magni in te halen,
doch de Italiaan was onweer-
staanbaar en te Ninove had hij
reeds 3 min. 10 voorsprong op
Petrucci, Gaubhier en Redolfi,
die een totaal leeggereden Van
Steenbergen hadden achtergela-
ten.

Het einde werd een triomftocht
voor Magni, die voor de eerste
maal sedert haar bestaan de
Ronde van Vlaanderen driemaal
achtereenvolgens won.

DE UITSLAG
1) MAGNI (It.) 270 km. In 7

u. 43' 03";
2) Bernard Gauthier (Fr.) op

5 min. 30 sec.;
8) Bedolf i (Fr.) op 6' 30";
4) Petrucci (It.) op 11 min.;
5) Baidassari (Fr) op 11' 40";
6) Van Steenbergen (B.) op

12 min. 10 sec.;
7) Impanis (B.) op 14 min.;
8) Pieters Andre (B.) op 15

min. 30 sec.;
9) Declerck André (B.) op

15 In. 45 sec.;
10) Ollivier (B.) op 18 min.;
11) Callens (B.) z. t.;
12) Franchi (It.) op 19' 45";
18) A. Rosseel, op 20 min.;
14) Diot (Fr.) op 21 min.;
16) Caffl (F.); 16) Chupln (F.)

z. t.;
17) Menon (It.) op 21' 45";
18) Boumon, op 23 min.;
19) Decock; 20) Derijck Isidoor

op 29'; 21) Braeckeveldt, op 81'
50"; 28) Sneyders; 24) Leenen,
op 32' 30".

KOERSEN IN LIMBURG
'Het Belang van Llmhnrg — g

Liefhebbers te Lanklaar
Jaak BAS klopt een 17 man

sterke groep
Een relaas brengen van de tal'

rijke ontsnappingspogingen die
deze zware afvallingskoers ken-

Nieuwelingen te Berbroek

VAN HOUDT overwinnaar
42 Vertrekkers.

1) Van Houdt M. de 65 lam.
in l u. 65 min

merkten ware onbegonnen werk.12) Schouterden Arth. — 3) Suelze
Steeds opnieuw zagen we andere Sylv. — 4) Verhaegen Fr. 5]
renners zich aan d« kop zetten vangeel Theo — 6) Sterkx Fr. —
van de 70 renners lange sliert. Na
het gewone steekspel der Neder-
landers viel een ernstige poging
van Jan Evens te noteren. Ook
Donders ging aan de haal, dooh
het gezelschap van een 7-tal ren-
ners scheen hun niet te bevallen
en alles was weer te herdoen.

Tijdens de vier kleine ronden
die aardig hun deel kregen van
een zware stortregen poogden
Boven en Baa nog een slippertje,
dooh het enig gevolg was dat het
tempo ietwat werd opgedreven
en heel wat renners op hun stap-
pen konden weerkeren.

Met een 17 man sterke groep
werd de laatste ronde aangevan-
gen die ook geen verander'ng kon
brengen. De spurt die op een nij-
dig bergske plaatshad bracht ^e
sterkere renners voorop.

DE UITSLAG
1. BAS, 135 km. in 3 u. 25
2. Wellens ;
3. Schabon ; 4. Boven ; 5. Evene

Jan ; 6. Hermans ; 7. Ceunen :
8. Mangelaers
10. Hertewegh

9. Vanden Bosch
11. Geurts

Daemen ; 13. Vandskerikhof
Boonen ; 15. Var. Beuren 16.
Donders ; 17. Loiüs ; 18. Lucie ;
19. Wïlleznsen . 20. Terstraeten.

Liefhebbers te Opheers
PLANTAZ de beste

50 vertrekkers. — De uitslag :
1. PLANTAZ J., de 112 km. In

3 u. 12 minuten ;
2. Vanhoudt ;
3. Jaenen ;
4. Buntinx ; 5. Kempeneers ; 6.

Piette ; 7. Dedry ; 8. Mar^ulllle-r;
}. Vanderspikken ; 10. Foy
Van Dormael ; 12. Dubois:.

11.

DE VALCK wint de Ronde
van Vlaanderen voor

Liefhebbers
De Ronde van Vlaanderen voor

Liefhebbers werd gewonnen door
De Valck. Hier volgt de uitslag :

1) DE VALCK, d« 128 Km. In
3 u. 40;

2) Wyokstandt; 3) De Meester
4) Hebb; 5) De Smet; 6) Ver-. , , , _ j rt l JCltruw, v) *-ns vjiii^:*,, \t f » ei. -Forlinl kreeg een lekke band ^h ?) Verkaemer; 8) De_

zodat wij met negen man op kop ^
bleven.
MAGNI BIJ DE AANVALLERS

De achtervolgers beseften toen
het grote gevaar een Magni te
laten ontsnappen, doch hun po-
gingen om de Italiaan weer te
vangen, leverden niets op, want
de leiders behielden hun voor-
sprong. Achteraan viel alles uit-
een. Te Kortrijk had het groepje
Magni reeds veertig seconden
voorsprong.

Lanabricihts werd te licht be-
vonden en overboord geworpen.
Te Tiegezn waren het Van Stayen
en Depredhomme, die moesten
loslaten. Wij bleven dus met een
kopgroep van zes man : Magnl,
Petrucci, Decock, Derijck Isi-
door, Caffl en Redolfi. Slechts
twee Beugen bij de leiders !

SLECHTS ZES LEIDERS
Aan de voet van de bergen

hadden de leiders reeds l min.
35 voorsprong op Van Stayen en
2 min. 10 op de groep. Halfweg
de Kwaremont werd Isidoor De-
rijck achtergelaten en tegen de
top moest Caffi loslaten. Boven
was de stand :

Decook, Magnl, Redolfi en Pe-
trucci;

op 50 meter: Caffi;
op 200 meter: Derijck;
op 2 min. 10: een twintigtal

renners met Kint, Van Steenber-
gen, Van Brabant Lionel, Bou-
mon, Oouvreur, Gallens, Cerami
enz.

Kint reed voor wat hij waard
was om Van Steenbergen weer
bij het leidersgroepje te brengen,
tijdens het dalen liep Caffi de
leiders weer in, doch op de Kruis-
berg kreeg hij de volle lading.

OP DE BERGEN :
ITALIAANSE MEERDERHEID

De stand op de Kruisberg : op
de kop van de tweede berg ko-
men ze in volgende orde :

Magni, Petrucci en Redolfi;
op 8 sec : Decock;
op l min. 05 : Caffi;
op 2 min. 05 : Kint, Bernard

Gauühier, Ollivier, Rosseel, Im-
panis, Van Steenbergen, Derijck,
Cerami en Declerck;

op 2 min. 15 : Gallens, Cou-
vreur, Braeckeveldt, AaÜionis,
Boumon en Van Brabant L.

Decook, die eventjes gelost was
geweest, spurtte weer bij en het
viertal ging thans de Edelare-
berg op. Hier was de stand als
volgt :

1) Magnl; 2) Redolfi; 3) Pe-
truccl; 4) Decock. Deze renners
reden wiel aan wiel en waren op
2 onin. 15 gevolgd door Rosseel,

Meyer.
9) Cooman; 10) De

Nieuwelingen te Brustem
Nieuwe overwinning van

JACOBS ALFONS
28 Vertrekkers. — De uitslag :
1. JACOBS ALFONS. de 70 km.

in l u. 50 min. ;
3. Tweepenninckx ;
2. Mlchielsen ;
4. Verdonck ; 5. Helleven ; 6.

Bex ; 7. Mievls ; 8. Plassers ; 9.
Reymen ; 10. Vandenreyt ; 11. Hen-
drikx; 12. Bosmans ; 13. Putzeye;
14. Stinissen ; 15. Vandormael ;
18. 't Jolyn ; 17. Timmer».

Nieuwelingen te Rummen
HEUVELMANS primus

21 Vertrekkers.
1) Heuvelmans A. de 66 ikm.

In 2 u.
2) Jaenen G. — 3) Baens — 4)

Malledoy — 5) Das — 6) Smets
A, — 7) Hellings G. — 8) Pau-
wels — 9) Volders H. — 10) Van
Kauwenbergh — 11) Marien H.i4. Inpermo
— 12) Jansene M. —

7) Paquay — 8) Verplanchö —
9) Aerts Jan — 10) Reynders M
— 11) Huysmans — 12) Seutjens
— 13) Jacobs Jan — 14) Swin-
nen A.'— 15) Beerten Alf. — 16)
Martens M.

Nieuwelingen te Marlinne

Schoubben Fr. eindoverwinnaar
15 Vertrekkers.
1) Vannitaen Wlldy de 6fi km.

in 2u. 10 min.
2) Schoubben Frans 3) Thij-

sen — 4) Molenaers — 5) Bin-
kens — 6) Molenaers R, — 7)
Vranken R. — 8) Thijs — 9)
Coppens op 3 min. — 10) Sax —
11) Franco.

Het Algemeen Klassement

der tweedaagse
1) Schoubben Frans — 2) Mole-
naers C. — 3) Vranken R. — 4)
Molenaers R. — 5) Sax.

Basket-Bail in Limburg

Uitslagen van l April
HEREN :

Emaillerl*—Tongeren 80—29
St. Truiden—W*tersch«l 43—12
Diest—V.T.S. 12—11

RESERVEN :
Imaillerie—Tomgeren 26—26

St. Truiden—Waterschot 18—17

DAMES :
St. Truiden B—Pallas B 20—10
Smaillerie—Tongeren 0—1

SCHOLIEREN
Heren :

St. Truidsiv—Bona«,v«nne 91—14

In een hotel d®r Antwerpse mld-
denstad werd Donderdaignamiddag
d« h. Geongea Barbier, Montpel-
ierstraat, 17, te Marchierme-au-Dont, ontvangen door de conces-

sionnaris van de pronostiekfirma
« Lititlewoods ». De h. Barbier won
met de pronostieken «Littlewoods»
ijdens de wedstrijd van 24 Maart,

2 millloen 100.000 fr. bruto. De ge-
ukkige winnaar is 64 jaar. Hij
werkt als bediende in een ste«n-
coolmljn. Zijn winnend bulletin
mvatte slechts twee Ingevulde ko-
ommen «Treble Chance» en de
otale inzet bedroeg 20 fr. Reeds
reruime tijd pronistikeerde de h.
Jarbier op de Belgische voefbal-

•wedstrijden. Sedert een drietal
weken nam hij defrl aan de wed-
trijden van «L/ittlewoods » toen
)em het groot geloik te beurt viel.
>e winnaar droeg zijn bulletin
n te Marohlenne-au-Pont in het

depot van Mevr. Delabie, rue de
Beaumont, 175, van de sector

MA/4 van d* h. Ernest Berck-
mann. De grote som die hij won
heeft de h. Baortoier eigenlijk te
danlkeoi aan zijn echtgenote, die
het bulletin invulde.

Mevr. Barbier stond dan ook in
iet brandpunt der belangstelling
:ijdens de ontvangst, die werd bij-
gewoond door de h. B. J. Ayers,ran « Littlewoods Pools Ltd », uit
Jverpool, die voor deze gelegen-

heid uit Groot-Brittannië was

HEREN :
1. St. Truiden
2. Ez. Hasselt
3. Emaillerle
t. Tongeren
i. Maaseik
6. Watenschel
7. Dieat
8. V. T. S.

Ifl IS O O 604 180 26
11 8 2 l 460 323 17
13 7 6 O 323 204 14
12 6 5 l 380 263 13
9 6 3 O 296 180 12
13 3 10 O 228 469 6
11 2 9 O 114 348 4
13 113 O 167 586 2

DAMES A :
1. St. Truiden A 6 6 O O 115 42 12

6 4 l O 133 55 8
3. Tongeren 8 4 4 O 150 108 8

4 l 3 O 32 109 2
7 O 7 O 42 lol O

EEN ZEER ZWARE KOERS VOOR
ON AFHANKELIJK EN TE BORGLOON

Derde Zege
van Lode WOU1ERS
Michel Cremers en Pol Schaeken werden in de Spurt

geklopt
Louis Wouters, voor het ogen- hat parcours was zeer «waar

Voordekens : 3.

blik geweWig op dreef, betoaaJde
gisteren te Borgloon zijn darde
zege van het seizcun, in een koers
voor Onafhankelijken die buiten-
gewoon zwaar was. Men moet
slechts naar het resultaat kijken,
otm van dit lautste overtuigd te
geraken : van de 47 vertrekkers
bereikten er geen vijftien de eind-
meet en het tijdsverschil tussen
de eerste en de tiende bedraagt
meer dan vijf minuten.

Te Borgluun kreeg men niet al-
laen de beste renners aan de
start, doen ook de besten aan de
eindmeet!

Kasselwegen met veel bulten
en talrijke, nijdige hellingen,
zorgden voor schiftingen en af-
scheiding, doch de koers werd ook
— en vooral — zwaar gemaakt
door striemende regenvlagen, dte
de renners kwamen teisteren en
uithoudingsvermogen en wils-
kracht op een zware proef stel-
den.

Het wanen werkelijk de aller-
beaten, die op de voorgrond tra»-
den I Lode Wouters won en zijn
zege was zeer verdiend, want hij
streed werkelijk de ganse tijd op
de voorgrond en hij toonde zich
op het eind», toen Cremers —
minder sterk in de spurt — slag
op slag demarreerde, zeer sterk.
Met Lode Wouters kreeg de koers
een schoon winnaar, dooh even
verdienstelijk werk leverden Mi-
chel Cremers en Pol Schaeken,
die samen met hem de eindmeet
bereikten en slechts In de spurt
werden geklopt.

47 VERTREKKERS
De tweede koers voor Onafhan-

kelijken, die dit seizoen in onze

inzake deelnemers een heel wat

twee uur kon Victor Forier het
vertrek geven aan niet minder
dan 47 renners, waartussen Lode
Wouters, Lowieke Vonken, Mi-
chel Creamers, Pol Schaeken, Van
Broeokhoven, Pansar, Deborre en
Berden.

Er dienden drie en een halve
ronde afgelegd over Gors-op-
Leeuw, Jesseren, Bommershoven,
Borgloon, Heers, Engelmansho-
ven en Hoepertingen en daarna
nog drie kleine ronden over Kut-
tekoven.

MOEILIJK PARCOURS
Enkele minuten voordat het

vertrek werd gegeven, begon een
koude regen te vallen, doch toen
de renners een paar kilometers
hadden afgelegd, werd het mooi
droog weer. Tijdelijk tenminste...

Reeds tijdens de eerste ronde
kon men er zioh rekenschap van
geven, dat het desondanks een
zware wedstrijd zou worden.
Over kronkelende wegen, groten-
deels gekasseid en op sommige
plaatsen zeer bultig, diende er
gereden. Daarenboven vonden de
renners de ene helling na de an-
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DE EERSTE
SCHERMUTSELINGEN

Als eerste pechvogela vonden
wij Jamar, Van Lancker, Van
Gooi en Detaille langs de weg en
reeds In de eerste ronde noteer-
den wij een ontsnapping van Van
Boxemi, die snel een halve minuut
voorsprong nam.

Vóór de tweede ronde aanving,
was de vluchter echter ingelopen.
Een paar renners losten even na-
dien reeds : de Italiaan Moscar-
dini en Delia waren de eerste
achterblijvers.

Marcel en Fred Vermeiren en
Karel Sneyers, die een paar hon-
derd meter voorsprong namen,
werden Ingelopen, toen bode
Wouters de achtervolging Inzet-
te. De volgende vluchter was de
Luxemburger Fischer, die het
gezelschap kreeg van Vonken,
Van Cauthem, Van den Brande,
Nijs, Jos Wouters, Medata en
Berden. Die acnt meenden het
niet ernstig, want toen zij een
paar honderd meter voorsprong
hadden genomen op de jagende
groep, lieten zij zich goedschiks
weer inlopen.

Onderbussen waren reeds ver-
scheidene renners uit de groep
gelost. De Limburger Deborre
werd uitgeschakeld door dérall-
leurbreruk.

Bij de aanvang van de derde
ronde kregen de renners te Borg-
loon hun bevoorrading.

Van
rami,
Ollivier. Volgden op 2 min. 20:
Callens en Anthonis; op 2 min.
35: Boumon; op 3 min. 10: Van
Brabant en Derijck.

MAGNI ALLEEN WEG
Op vf&g naar Zottegeon deed

Redolfi een val, zonder erg, doch
hij was voeling kwijt. Te Ro-
borst trok Van Steenbergen al-
leen op zoek achter de leiders.
Bernard Gauthier kwam hem een
handje toesteken. Ze liepen Re-
dolfi In. Even voor Zottegem
wierp Magni zich nu volledig In
de strijd en Petrucci en Decock
moesten de Italiaanse reus laten
gaan.

Magni ging naar zijn derde
overwinning. Werkelijk onhoud-
bar bestormde de machtige Ma-
gni de Muur van Geeraardsber-
gen op.

DE ITALIAAN
ONWEiERSTAANBAAR

Boven was de stand als volgt:
1) Magni;

op 2 min. 15: Petrucci, die De-
3.
5.
7- ook" achtergelaten had.10- Daarna volgden Gauthier

2 mln-
en

Van Steen-
op

a. Kljit-'* niln. 35; Rosseel op 4 min. 40;

ZES VLUCHTERS
Daarna werd het ernstiger

Michel Cremners, Lode Wouters,
Jos Wouters, Maréohal, Havelan-
ge en Vandevelde rukten zich
plots los uit de groep en een
paar kilometers verder hadden zij
reeds een rnoole voorsprong.

Het peloton bleef echter niet
bij de pakken zitten ! De hard-
nekkige achtervolging die Inge-
zet werd, eiste verscheidene
slachtoffers. Bij de achterblijvers
noteerden wij ' ondermeer Fred
Vermeiren, Vandevonder, Nijfl,
Pansar, Medata en Vandersmis-
sen. Een mooie inspanning lever-
de Lowielie Vonken, die In een
groepje achterblijvers verzeild
geraakte, doch die — gans al-
léén — het peloton weeor achter-
haalde.

DE BESLISSING
Een ontsnapping van het duo

Schaeken - Van Cauthem, die
aanvankelijk niet erg gevaarlijk
scheen, bleek uiteindelijk aan de
basis te liggen van de ontsnap-
ping.

Schaeken en Van Cauthem kre-
gen het gezelschap van Lod«
Wouters, Michel Cremers, Karel
Sneyers, Havelange en Henry
Marcel. Onder leiding van Lode
Vonken naderde ook de groep,
tot op minder dan tien meter,
doch de brug kan niet worden
gemaakt.

Bij die kopmannen loste Van
Cauthem. dooh zijn zes maten

verhoogden d« klein* voor-
sprong, die hen van het peloton
scheidde, meter na meter. Von-
ken en Van Broekhoven voerden
daarna, onder hun beidjes, de
achtervolging doch zij konden de
zes kopmannen niet achterhalen
en zij werden — eerst Vonken,
daarna Van Broeckhoven — op-
nieuw ingelopen door het pelo-
ton, dat ondertussen Van Cau-
them reeds had achtergelaten.

ZES KOPMANNEN
EN NOG SLECHTS

ACHT ACHTERVOLGERS
Cremers, Schaeken, Lode Wou-

ters, Sneyers, Havelange en
Henry Marcel deden naarstig
voort en een tiental kilometer
vóór de aanvang van de laatste
drie kleine ronden, hadden zij
bijna anderhalve minuut voor-
sprong op de groep, die nog
slechts uit de volgende acht ren-
ners bestond : Vonken, Van
Broeokhoven, Jos Hendrikx, Vla-
yen, Versohueren, Marlen, Van
den Brande en Cabut.

PUIK WERK
VAN HAVELANGE

Havelange, die tijdens de eer-
ste kilometers van de koers reeds
was moeten achterblijven omdat
er Iets aan zijn versnellingsappa-
raat haperde moest voor Borg-loon
bereikt w«rd, weer afstappen we-
gens defect aan zijn versnellings-
apparaat. Hij verloor daardoor
heel wat terrein, doch na een zeer
hardnekkige achtervolging maak-
te hij dat weer goed. De zes
kopmannen waren dus weer sa-
men tijdens de eerste kleine ron-
de over Kuttekoven.

Een kort, doch zeer nijdig
bergske, deed Karel Sneyers en
Henry Marcel uit het kopgroepje
lossen.

Enkel Lode Wouters, Mlohiel
Cremers, Pol Sohaeken en Have-
lange bleven toen dus aan de
leiding.

SPURT VAN DRIE
Tijdens de laatste kleine ron-

de, op slechts een paar kilome-
ter van de eindmeet, moeat Ha-
velange, die een zeer mooie koers
had gereden, lossen.

Lode Wouters, Michel Cremers
en Pol Schaeken bleven dus sa-
men tot aan de eindmeet en het
wa« natuurlijk eerstgenoemde die
— met een paar lengten verschil
— de spurt won.

Pierre Awonters.

DE* UTTSLAG
1) WOUTERS LODE, de 154

km. in 4 u. 10 min.;
2) Cremers Michel, op 2 lengt.;
3) Schaeken Pol;
4) Havelange, op 30 sec.;
5) Henry Marcel, op 2 min. 30;
6) Sneyers Karel, op 3 min.;
7) Vlayen, op 3 min 55 sec.;
8) Vonken; 9) Hendrikx Jos;

10) Verschueren Vlc, op 4 min.
30; 11) Van Broekhoven; 12)
Marien, op 5 min. 35; 13) Van
den Brande, op 7 min. 68; 14)
Berden en Medatfe

EEN WINNAAR VAN
2.100.000,— fr. op « LITTLEWOODS

ovengekomen. Verder waren
wezig de h. en mevr. René van
Rooy, mej. van Rooy en de h.
Zimmerman, beheerders van N. V.
René van Rooy. Ondervraagd be-
treffend* de wijze waarop zij het
gewonnen geld zouden besteden
verklaarden d« echtgenoten Bar-
bier dat zij vooral voor hun twee
kleinkinderen zullen zorgen. Ook
hun zoon en de behoeftjgen van
de gemeente Marchietine-au-Pont
zullen er wel bij varen. Op het
welzijn van de winnaar werd door
de h. van Rooy een heildrc-nk uit-
gebracht, waarop een eetmaal
werd opgediend.

Na de ontvangst brachten de
genodigden een bezoek aan het
Antwerps Sportpaleis en woon-
den er de voorstelling bij van d«
« Skating Vanities •». Tijdens de
pauze waren de 17.000 toeschou-
wers in de Antwerpse Spprttempel
getuige van de overhandiging van
de Check aan de h. en mevr. Bar-
bier. Gloria Nord. de ster van d»
Amerikaanse schaetsrevue, over-
handigde de check onder de oor-
verdovende toejuiching-en van h«t
publiek. Door de afgevaardigden
van « Littlewoods » werd Gloria
Nord tenslotte in de bloemen ge-
zet.

Wanneer de beurt aan een an-
dere Belg voor een dergelijke
recordprijs ?

(Medegedeeld).

In Tweede Provinciaal
PAAL 2 — HOUTHALEN l

Verdiende Zege
Paal wint de toss en Houthalen

rapt af onder de leiding van de
h. Roosen.

Aan de 5e min. bekomt Reyn-
lers een mooie pas van Ceunen

René, die op zijn eentje doorgaat
in doelt.
Op ontsnapping dikt Ceunen aan

ot 2—0.
En fraai schot van Liebaert kan

door de Houthalense keeper ver-
werkt worden. Aan de 15e minuut
mag Paal een hoekschop nemen,
die eohter niets oplevert. Er wordt
•an weerszijden fraai gecombi-

neerd.
Aan de overzijde doet de reser-

re'keeper Eng-eden Louis zich toe-
uichen op een zeer hard schot.

Aan min. 60 doet de allesgeven-
.9 Ceunen René een mooie door-
braak, doch zijn eindschot faalt.

Nadien 'kan de bezoekende ver-
lediging opklaren. Met kleine
eldmeerderheid komt de rust.
Pas hernomen krijgt de locale

ceeper een hard schot te verwer-
ken, hij lost en de goed volgende
iVass legt binnen : 2—1.

De partij vervolgt vlug. Paai
eemt tegen wind in het intitatief
;edurende een kwartier, waarna
iouthalen weer aan bod komt.

Miet een hoekschop voor Hout-
lalen homt het einde zonder ver-
andering van de scoor.

= HAMOXT 1 - - GENK O
Zeer sterke bezoekende

verdediging
Hamont heeft gedurende de gan-

wedstrijd een lichte meerder-
ieid aan de dag gelegd. Er
weinig gevaar uit van de
pelers der bezoekers.
De Grensjongens gingen

znaals kordaat ten aanval

ging
voor-

VERBR. MECHELEN l —
BILZEN V.V. f

Futloze Partij
Beide eftalen welke met inval-

lers opkwamen speelden een min-
derwaAdige wedstrijd.

Als Bilzen tenslotte Ue zege be-
haalde dan was het omdat Dame
Portuna hen meer genegen was
dan de localen, want zowel voor
de rust als tijdens de iweede
speelhelft was Mechelen lichtjes in
de meerderheid.

De doelpunten :
12e min., Stulens : O—l
33e min., Loraians : O—2
79e min., Vrancken G. : l—2.

TAXANDRIA O —
OVERPELT l

Zonder hoogstaand Spel
Niettegenstaande Taxandria met

oen felle wind fc het gezicht moet
aanvangen komen de eerste aan-
vallen uit van de localen. Zij be-
gaan echter de grote fout eet
leder te veel in de hoogt* te hou-
den, waardoor de helft der aanva>
len te loor gaan.

Noteren we eohter een mooi
schot van Gielen en een hopeloo»
missen van Vandenneer wanneer
deze een enige kans heeft om d*
schore te openen.

Beschikkend over een betere
balcoctrole gaan de bezoeker»
Dillen ernstig aan het werk stel-
len. Luykx en Loncke plaatsen
een paar mooie schoten, die on/-
schadelijk worden gemaakt. Met
blank scoorbord wordt gedraaid.

Na de rust maken de localen
gebruik van het windvoordeel om
het roer om te gooien. Veelvuldig
zijn de geboden kansen, die een
aarzelende Taxandrialijn onbenut

meer- j laat.
en zou | Overpelt trekt zich m verdedi-«uactio jvvA'viaobii icn au.ii v ui vu MIWM l -- ^- ~. — . -

den aan de 28e minuut nun pogin-ISing en hun tegenaanvallen zijn
pen beloond zien langs Mallants.

Genk reageerde een poos doch
zonder succes.

Na de rust was het overwicht
Ier Lo-jongena

maar een zeer
zou er voor zorgen dat de
Ier localen ongeschonden
ilijven.

nog sprekender,
kwieke Bosmans

kooi

NEERPELT 8 —
HASSELT V.V. 2

Verdiende Overwinning
Van meet af pakken da gasten

niet snel tempo uit. Neerpelt her-
telt spoedig het evenwicht, dodh
loelpunten blijven aan weerszijden

uit.
Na enkele scherpe aanvallen van

de Ümisspelers kan Es aan cie 22e
min. besluiten na mooie door-
waak.

De hooSdstedelingen reageren
leftig en stellen langs hun cen-
tervoor gelijk. De druk der Haa-
selaren blijft aanhouden en nog
voor de rust zullen ze hun meer-
derheid met
drukken.

een prachtdoel uit-

Na de koffie pakken Ue localen
met kort gebonden spel uit

Enkele mooie aanvallen wor-
den met brio opgeklaard door de
n prachtdoel in haar bereik bren-
«n zij zich moeten gewonnen ge-
ven op «chot van Overateyna.

Een penalty voor Neerpelt door
Es gezet wordt prachtig door ïleek-
mans gered.

Neerpelt blijft het hoge woord
voeren en kan de overwinning met
een prachtdoel in har berniX bren-
gen. Hoewel Hasselt nog loffelij-
te pogingen doet om gelijk te stel-
en, komt het einde met een nipte

doch verdiende zege der thuisepe-

Johan Dekkers
wint de Ronde

van
West-Vlaanderen

Aan ZAGERS de laatste Rit
De Ronde van West-Vlaanderen

voor liefhebbers, over zes ritten
betwist, werd gewonnen door de
Nederlander Johan Dekkers, na-
dat Zagers de laatste rit Zulte-
Oostkamp gewennen had.

Dekkers bracht alzo de beves-
tiging van zijn vroege forme en
zijn uitstekende klasse, vooral als
rondeman.

De EindranErschlkking
1) DEKKERS JOHAN in 16 u.

24 min.
2) Zagers, in 16 u. 24 min. 30 s.
3) Rocks
4) Taeldeman; 5) Van Rossel; 6)

Adriaenssens; 7) SalenVbier; 8)
Desmedt Gil'tiert; 9) Van Daele
Leon; 10) Detiys Daniel; 11)
Suyokerbuyk; 12) Proot; 13) Van-
devoorde; 14) Tuytens; 15)

IS) Denvs Henri;
Paa-

zelden maar soms gevaarlijk.
Taxandria blijft aandringen en

het trio Cremers-Muteleers-Jan-
sens heeft het niet onder de
markt.

De localen blijven domineren,
maar de afwerking laat te wensen
over.

Op de 84e minuut bij een snelle
verrassende tegenaanval zal Agten
op pas van Loos het enige doei
aantekenen en meteen de zege be-
zorgen aan Fatorieik.

ZONHOVEN O —
TRUDOCLUB l

Zonhoven met tien man
V.V. heeft het moeten neerleg-

gen tegen Trudo, dit ;s wel gro-
tendeels te wijten aan h«t feit
dat Zonhoven met tien man heeft
moeten spelen. Vandereydt Vale-
re, een nieuweling in het elftal,
werd aan de 10e min. gekwetst
en diende voorgoed het terrein

het
de

Wij noteren drie
voor de thuAploeg

te verlaten. Nochtans ging
spel verdeeld op gedurende
eerste helft,
hoekschoppen
en drie voor de bezoekers, die
eohter geen resultaat opleveren.
Vliegen van Zonhoven, alleen
voor doel schiet nog over. Van de
zijd* der Trudojongens doét Moe-
nekens zich vooral opmerken
door zijn aalvlug spel. Het is de-
ze speler ook, die aan de 65e.
min. het enige doelpunt kan neb-
ten, op moieo pas van Van Frau»-
sam.
Zonhoven krijgt nog vier corners
te verwerken na de rust, douih al-
les vruchteloos. Het wijzigen der
opstelling zal evenmin aarde aan
de dijk brengen. V.V. mo«t zich
met de nederlaag tevreden stellen.

HOESELT l — STOKKEM O
Wind als spelbreker

Dit treffen had weinig om htt
lijf. Hoeselt startte met wind In
de zeilen doch legde voor de rust
al te weinig geestdrift en schot-
vaardigheid aan de dag om voor-
sprong te nemen. Zo kwam d«
rust met blanke scoor, gezien de
bezoekers er bij de eerste helft
niet veel bij te pas kwamen.

Pas was na de rust hernomen
of op samenspel van het jeugdig
Hoeselts duo Lambrechts-Jéhaes
dat reeds herhaaldelijk flink spel
had vertoond lukte laatstgenoem-
de het enige doelpunt der partij.

Van dat ogenblik legde Hoe-
selt heel wat meer geestdrift aan
de dag dan tijdens de eerste helft
en trok zich met man en macht
in verdediging terug. Zo kon Stok.
kern tijdens geheel de tweed«
helft domineren, dooh hun voor-
spelers verkelken heel wat scoor-
kansen en kenden ook vaak veel
tegenslag wat dan meteen de
oorzaak van was dat ze niet om
hun moed beloond werden.


