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Onafhankelijken
(rijgen tweemaal Startgelegenheid in Limburg

Vandaag te Borgloon en morgen te Tessenderlo
ITALIANEN ZULLEN GEVAARLIJK ZIJN MET

MAGNI DIE ZE VOOR DE DERDE MAAL WIL WINNEN

Waarom Marcel KINT niet
in de Ronde van Vlaanderen]
Doch Schotte, Impanis, Sterckx, Rosseel,Ramon en Decock

zijn er ook nog

Voor de derde Maal ?

De eerste Zondag van April
.staat duidelijk in het teken van
een bijzondere wielergebeurte-
nia : de Ronde van Vlaanderen.

Dat weet gij ! dat weet ik !
dat weten al de mensen die zich
met sport bezig houden; lijk ze 't
ook weten, dat de Ronde van
Vlaanderen als het ware moet
uitmaken of de Belgen het mees-
terschap in hun eigen Ronde niet
meer bezitten en wie voor het
ogenblik de bovenhand heeft :
de Belgische renners, die in eigen
land slechts enkele kleine koer-
sen gekregen hebben, of de bui-
tenlanders, die door hun grote in-
ternationale wegwedstrljden heel
wat meer gevorderd zijn met hun
voorbereiding !

Eertijds was de Ronde van
Vlaanderen de openingskoers in
België «a dat heeft haar succes
gemaakt. Thans is zij de eerste
niet meer, doch het succes, de be-
langstelling is gebleven. Want die
Ronde van Vlaanderen is de ge-
schiedenis van de wielersport in
België en wie er mocht aan twij-
felen bekijke eventjes de prachti-
ge erelijst waarop wij de namen
vinden
ners :
Van Hevel, Vermandel, Dervaes,
Bonduel, De Baets, Verschueren,
Delbecque Rebry, Romain Gys-
sels, Hardiquest, De Caluwé,
Kaers, Achiel Buysse, D'Hooghe,
Van Steenbergen, Brik Schotte,

die eveneens voor de derde maal Goutal, Maelfait, Ramolux enz.

van onze grootste ren-
Denran, Van Lerberghe,
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RIK VAN

op dezelfde wijze kunnen we
voort gaan met de andere ploe-
gen, waar elk rennerke van der-
de rang er rotsvast van overtuigd
is, dat hij de Ronde kan winnen
en het beneden zijn waardigheid
acht een Kint of een Van Steen-
bergen een handje toe te steken!

Om die reden is de ploeggeest
een groot nadeel voor de Belgen
en zou nooit in een Ronde van
Vlaanderen zijn Intrede hebben
gedaan !

MAGNI
VOOR DE DERDE MAAL ?
We hebben gezegd met wie de

Italianen naar de Ronde komen.
De Fransen sturen : Mahé, Diot,
Caput, die hier steeds goed rijdt,
Muller lacoponelli Idee, De Muer
Devreese, Queugnet, Piot, Robic;
Moineau, Deprez, Sciardls, Chu-
pin, Baldassari, Lucien Lauok,

En voor wie weet hoe zeer de
Vlamingen van hun renners hou-
den en verknocht zijn aan de
wielersport, zal het geen verwon-
dering baren dat de Ronde een
symbool is voor 't Vlaamse volk

Al hebben onze renners de
vuurproef van het nieuwe sei-
eoen reeds doorstaan In d« ope-
ningsritten, toch zal voor elkeen
de grot* keuring Zondag geschie-
den.

Gelukkig een Roger De Cock
•en Andre Rosseel, een Marce!
Kint, een Raymond Impanis die
met een flinke dosis zelfvertrou-
wen opgedaan door eigen onder-
vinding d« strijd mogen aanvan-
gen. Wensen wij daarnaast dal
rij, die feilen in het harnas moch
ten ontdekken, deze nu tijdig
hebben hersteld en eveneens
onverschrokken de grote dag mo-
gen te gemoet zien ! Want nog
nooit waren de buitenlanders, die
naar de Ronde komen van derge-
lijk formaat.

MEESTER
VAN HUN RONDE

Er is In de Ronde van Vlaan-
deren veel veranderd.

In den beginne werd ze op 300
km. verreden en om de taak van
de renners nog zwaarder te ma
ken : met vaste pioen !

Kan men zich nog voorstellen
wat zo'n eerste koere toen was ?
Want toen waren de wegen, de
biljartbanen van nu niet, ze wa-
ren bezaaid met «kinderkoppen»
«n Kwaremont en Kruisberg is
thans een kinderspel tegen de lij-
densweg van vroeger !

In die tijd was de Ronde zo
lastig, dat de buitenlandse ren-
ners ze schuwden en het feit dat
Henri Suter ze in 1923 won, werd
vooral als een «accident» be-
schouwd, want daarna hadden de
buitenlandse renners er niets
meer in te vertellen.

Zonder de naijver Berten De-
jonghe, Van Hevel, zou Suter
nooit gewonnen hebben, maar De-
jonghe die door Van Hevel ge-
krenkt was geworden, had het
gezworen dat hij Juul uit het
wiel zou rijden ! Hij deed het in-
derdaad, maar nam Suter mee
en de vlugge Zwitser veroverde
een zege, die niet herhaald werd.
De Vlamingen bleven meester in
hun Ronde, want nooit is een
Waal er in geslaagd ze te win-
nen !

IN HET NADEEL
DER BELGEN

Doch welke omwenteling se-
dert twee jaar ! De kasseikop-
pen van vroeger zijn verdwenen,
de beklimmingen werden mooi
geplaveid .en... de wilskracht
van de Vlaamse renners is ook
niet meer van het sterkste staal!
En tweemaal achter elkaar is
een Italiaan de «leeuwen» in hun
eigen Ronde komen verpletteren!
Dat was het striemend antwoord
vin de Italiaanse wielersport

hen die beweerden, dat er

kan winnen.
achter Bartali niemand meei was
n Italië ! Eerst kwam Coppi het
len leren, en de prestatie van
Vlagni, die tweemaal de Ronde

van Vlaanderen heeft gewonnen,
sloeg ze volledig knock - out !
Men moest terzelfder tijd vast-
stellen dat de Fransen eveneens
een rol in de Ronde begonnen te
spelen en dat de Ronde van
Vlaanderen niet meer... «Vlaams
eigendom» was !

Natuurlijk komen er steeds
meer buitenlanders naar de Bel-
gische koersen waarin ze niet
meer kansloos zijn en om die gas-
ten voldoening te geven, werd er
nog gewijzigd : in de Ronde van
Vlaanderen zal dit jaar de ploeg-
geeet toegelaten worden !

Dit noemen we geen gelukkige
wijziging, omdat onze renners er
teveel door benadeeld uilen zijn

ITALIANEN WETEN
WAT PLOEGGEEST IS

Dez« verandering werd aan 't
reglement gebracht op aanvraag
der Italianen die overal hun wet-
ten te stellen hebben ! Werd de
ploeggeest in de Ronde van
Vlaanderen toegelaten, dan kwa-
men Magni en Petrucci elk me
een ploeg renners naar België
En de inrichters gaven toe ! Dat
de Belgische renners daardoor
benadeeld werden, kan hun wei
nig schelen, hoofdzaak Is meer
buitenlanders in de koers te krij-
gen dan de concurrenten !

G« moet weten dat de Italia
nen de ploeggeest op uitstekende
wijze kunnen toepassen en er al-
les kunnen uithalen. Fiorenzo
Magni zal Zondag vergezeld zijn
van Logli, Fanti en Francohi, ter
wijl Petrucci op de steun van
Martini, Baroni en Astrua za
mogen rekenen. En die steun za:
volledig zijn ,zowel voor Magn:
als voor Petrucci.

TE GERAARDSBERGEN
WEER 18.000 FR. PREMIEN

Het Gewestelijk Verbond
van Geraardsbergen looft de
volgende reuzepremd|en uit, op
de top van de «Muur» :

10.000 fr. aan de eerste ;
3.000 fr. aan de tweed* ; 2.000
fr. aan de derde. Verder nog
10 premiën van 300 fr. aan de
tien volgende renners, mits
voorwaarde dat ze de hele be-
klimming per fiets deden.

BELGEN
HATEN DE PLOEGGEST
Maar bij de Belgen zal dit het

geval niet zijn ! Want kan men
van Impanis of Marcel Hendrikx
eisen dat ze hun kans opofferen
voor Schotte ? En voor Mercier
starten een zestal Fransen die
beter geoefend zijn dan Van
Steenbergen. Men is zo gek niet
van de Fransen te verwachten
dat zij Rik zullen steunen, of dat
de Belg een van de Fransen zal
helpen.

En wat zal Kint doen ? Zal hij
in dienst van Rik staan of zijn
eigen kans gaan, aangezien hij
beter op dreef is ! Want op de
hulp van Van Steenbergen zal
Kint nooit moeten rekenen. En

Gelukkig voor onze renners dat
iet duo Bobet - Barbotin in
frankrijk zal blijven...

Aan Magni, Petrucci, Diot, Ca-
ut, Robic, Sciardis, Mahé, Bal-

dassari, Idee, Piot, Ohupin zullen
nze renners hun handen reeds
ol hetoben.
Wie bezitten wij om daar te-

genover te stellen
We begeren en hopen natuur-

ijk op een nationale zege
Maar wat we vooral wensen is
volgende : dat renners lijk
Schotte, Impanis, Marcel Hen
drikx, Germain Derijcke, Nes
Sterckx, Lionel Van Brabant
Leenen, Anthonis, Blomme, De
clerck en Depredomme eens hun
koers zouden mogen uitlopen zon
der band- of andere breuken. W
zouden ook willen dat onze ren
ners de 280 Km. van de Rond
zouden mogen uitrijden zonde
tegenslagen, opdat we het zou
den leren dat ze nog werkelijk
iets kunnen !

Maar er is nog wat anders
En daar denkt misschien ieder
een aan : Rik Van Steenbergen
die een grote troef uit te spelen
heeft ! Want we herhalen wa
we reeds zegden : dat de Ron
de van Vlaanderen een koers is
die wonderwel past bij zijn ver
mogen. Want het is misschien
zijn schuld niet dat hij zoveel
en zo dikwijls gevraagd wordt
om op piste te rijden dat hij
niet eens de tijd vindt,' noch de
gelegenheid om zich als wegren-
ner te verstalen ! Want dat zei
hij toch te San Remo : «Geen
macht meer ! » De waarheid is,
dat hij gedurig gevraagd wordt,
om werk te verrichten, dat te
duur betaald wordt, om het te
weigeren, en dat van een andere
kant niet hard genoeg is, om er
zijn organisme te kunnen bij
temperen. Om al die redenen vre-
zen wij dat hij tegen beter ge-
oefende renners zou kunnen
macht te kort komen. Maar met
Rik is men nooit zeker ! Voor-
al niet in de Ronde van Vlaande-
ren, die hij reeds won toen hij
jong en gezond was !

OF EINDELIJK
MARCEL KINT ?

Onze mening komt hierop neer,
dat men de winnaar moet zoeken
onder de renners die dit seizoen
reeds veel kilometers hebben af-
gelegd en dan denken we aan
Marcel Kint, Roger Decock, An-
dré Rosseel, die een geweldig mo-
raa Imoeten bezitten, aan Brik
Schotte en Impanis die de leem-
ten van hun vorm zullen aange-
vuld hebben, aan Ramon, Sercu,
Ollivier, Blomme Frans Sterckx
Nest Sterokx, Jonckhere, Van
Steenkiste, Marcel Hendrikx, die
eveneens zullen gevonden hebben
wat ze te kort kwamen.

We hopen dus dat onze renners
Zondag Italianen en Fransen zul-
len kunnen in bedwang houden
en dat Marcel Kint, indien hij
vaststelt dat hij Van Steenber-
gen niet kan mee nemen naar
de overwinning, aan zichzelf zal
denken, om op zijn beurt de Ron-
de van Vlaanderen te veroveren.

Voor de Onafhankelijken Is er
eaïk genoeg op de plank ! Van-

aag hebben ze een wedstrijd te
Borgloon en morgen kunnen ze
pnieuw aan de slag te Tessen-
erlo. En om de reeks compleet

maken richt ook de wielerclub
an Halen op Zondag 8 April een
oers voor Onafhankelijken in,

zodat onze renners zonder grote
erplaatsing te doen, deze week

wel een rijke oogst kunnen op-
oen.
We geloven niet dat de inrich-

ers der verscheidene koersen zo-
eel tegenkanting zullen hebben
Is die van Loozen-Bocholt. De
eersgesteldheid is er inderdaad

sedert een week fel op verbeterd
verder is de concurrentie niet

o sterk als gedurende de Paas-
lagen.

MEER DAN ZESTIG
VERTREKKERS
TE BORGLOON

Dhr. Forier, inrichter van de

Florenzi Magni, die we op bovenstaande foto zien na één zijner
vorige successen, Is terug naar België gekomen om de Ronde van
Vlaanderen een derde maal te winnen. Hij heeft een ganse ploeg
helpers meegebracht, wat bewijst, dat hij tuk Is op een derde

overwinning !

HALEN-TONGEREN
tweede Rit der Ronde van
Limburg voor Liefhebbers

Tongeren, Belgie's oudste stad,
is steeds een der sportiefste ste-
den van Limburg geweest en
een der bakermatten van de wie-
lersport in onze gouw.

Reeds tweemaal eindigde de
Ronde van Limburg, ingericht
door ons blad, in de Ambiorix -
stad. In 1945 won Bmile Goutier
er de eerste rit en het jaar na-
dien kwam Alfred Vermeiren er
als eerste over de meet, in de
derde rit. Men weet, d>t in de
eerste drie uitgaven van de Ron-
de van Limburg, die sinds 1945
leder jaar door ons blad wordt

Donderdag 28 Juni, zal belasten
leeft ondervinding genoeg en za
weer voor een perfect rit-einde
zorgen!

Vrijdagavond ging, In het lo-
kaal van de Tongerse Wieier- en
Supportersclub, op de Markt, een
vergadering door, tijkiens dewelke
details in verband met de rit
aankomst besproken werden. O]
die vergadering waren aanwezig
senator Leynen, hoofdredacteur
van ons blad, de heer Jan Wou
ters, algemeen sportafgevaardig
de, een onzer sportredacteurs, de
heren Dessera en Rubens, res

georganiseerd, de onafhanke\lj-W«eti«velijik voorzitter en secre
ken aan de slag waren. Hsaf Ton-
geren dus reeds twee ritaan-
komsten van de Ronde van Lim-
burg voor Onafhankelijken, dan
kreeg de Ambiorix-stad nog geen
enkele maal de liefhebbers binnen
haar wallen. Wel trokken wij
ieder jaar met de karavaan een
paar maal door de stad en tel-
kens was de belangstelling er
massaal; wij herinneren ons, dat
wij vorig jaar, bij de doortochl
van de laatste rit, van bij het
binnenrijden — tot bij het uit-
rijden van Tongeren door een
haag toeschouwers reden, die op
sommige plaatsen driedubbel

ras.
Als wij dit jaar een rit van

onze Ronde te Tongeren laUn
eindigen, dan zijn wij reeds btj
voorbaat verzekerd van het suc-
ces, niet alleen uit oogpunt van
belangstelling, doch ook — en
dat ia voor ons nog voornamer
voor wat betreft de organisatie.
Het Tongers Sportcomité, dat
zich met de aankomst van de
tweede rit, Halen - Tongeren, op

De weg, die de renners te volgen hebben.

DE OPENINGSRITTEN IN BELGIË
B. T. Limburg

1. S«rln H.
3. Verhaert J.
4. Jan»«ens K.
5. Janssens J.
8. Smits H. (H.)
7. Bogaorts J.
8. Leenen Fr.
9. M. V.d.BroocV

10. OntTier V.

Konrne
Declerck
Blomme M.
Decin A.
Ryckaert M.
Depoorter J.
Pietrrs A.
Mnelbranck*
Decock Rofer
Van DycUe J.
Derycke G.

Het Volk
Boogaerts J.
Van Brabant L.
Impanis R.
Maelbrancke A.
Declerck A.
Sciardis G. (F.)
Lovaerts Fr.
OUiTier V.
Sterckx E.
Ilyckaert H.

VI. Gewesten
Sterckx Fr.
Bnyl G.
Declerck A.
Van Boostroeck
Kint M.
Drlessen M.
V. d. Broeck M.
Loyaerts
I/erno
Herten* X.

Gent-Wevelgh.
Rosseel
Jonckheere
V. Brabant l..
Decock B.
Van Steenkiste
Hnber <Zw.)
Callen?
Depoorter J.
Wambeke
Maelbraneke

11 Steden
Kint M.
Van Dycke J.
Wactmans W.(H)
Mathys L.
Braeckeveldt
Vander Eist J.
Ryckaert M.
Deman L.
Plovle Jf.
Zaaf (N. -A.)

taris van het Tongerse Sportco-
mité, de heren Vanderreyst en
Miei Somers en nog een viertal
andere leden. Het verheugde ons
ten zeerste ook de heer Proes
mans, de sportieve podltiecom
missaris, aanwezig te zien : hl
staat borg voor een perfecte or-
dedienst, een eerste vereiste
voor het wellukken van een rit
aankomst.

Overeengekomen werd, dat d
ritaankomst zou plaats hebbe:
op de Statielaan, die helemaa
voor het verkeer kan worden af
gesloten : een ideale plaats
Voor de aankomst, Bullen de ren
ners, komende van Bilzen, In d
stad voorbijkomen; zij diene
dan nog een ronde over Rukke
lingen, Millen, Berg, Mal
Vreren af te leggen.

De aankomst wordt voorde
tegen half zeven en In afwach
ting zal een ko»ra voor nieuwe
lingen worden betwist. Het ver
trek van de derde rit der Rond
van Limburg zal 's anderendaag
gegeven worden op de Markt.

De Geselcctionneerden
voor Parijs-Roubaix

Voor d« 40e Parijs-Roubaix, die
op Zondag 8 April zal worden
verreden, werden 180 renners ge-
selectionneerd uit zowat 300 kan-
didaten.

Tussen die 180 geslecMonneer-
den bevinden zioh een zestigital
Belgen.

Wij geven hieronder de lijst der
vertrekkers :
MERCIER-Hutchlnson :

Van Steenbergen, Kbit, Mollln,
M. Rijokaert, Van Steenkiste,
Van Kerdkhoven, Van Brabant,
Guéguen, Gauïhier, Bernard,
Marcclak, Deprez.
Diot, Ohupin.

A. MAGNE - Hutchlnson :
LEDUCQ - Hutohtnson :

Redolfi, Sciardis.
LAPEBIK - Huto.hlnson :

Desbats.
LE GRJEVES - Hutohlnson :

Baldaasariri.
F. PELISSIEK - Hutohlnsom s

Thuayre, Retiaud.
STELLA - Dunlop :

Bobet, Barbotin, Molineris, Lé-
vêque, Guillier, Daniekxu, Mallé-
jac, Nedellec.

ROCHET - Dunlop :
Dubulsson, Geus, A. Van Her-
zele, Al. Wauters. Van Staeyen,
Mailfait, Pawlisiack, Bussemey.

METROPOLE - Dunlop :
R. Géminiani, Buchonnet, La-
joie Macorig, Bourgeteau, Fage
Martinez.

ALCYON - Dunlop :
Schotte, Impanis, EXussault, Ba-
ratin, Ruffet, Branïbille, M.
Hendrikx, Jondkheere.

LA FRANCAISE - Dunlop :
Quentin, Demulder.

THOMANN - Dunlop t
J. Marinelli.

COLOMB - Manera :
Goussot, M. Dupont, Huraux,
Haegel.

TERROT - Hutchlnson :
A. Mahé, Caffi, Dequesne, Lam-
bredht, A. RoBseel, E. Sterckx,
Anthonis, Gallens, Goldschmidt,
Erizer, A. Baeyens, Piel.

MAGNAT-DEBON - Woiber :
Storms, Drlessen.

HELYETT - Hntohinson :
Vietto, Lauredi, Rémy, Ohapat-
te, L. Teisseire, J. Beyaert, Co
gen, Vial, Gnazzo.

PEUGEOT - Dunlop s

Idee, Coste, Queugnet, j.
pont, de Muer, Devre«se, Hube
M. Verschueren, Orarni, Smetf
Evens, F. Ma,thieu.

AUTOMOTO - Dunlop
Robic, Piot, A. Moinea, Benton
Bonnavemture, Chateau, Linti
hac, Pividori, Jobé, Breuer.

FRANCE-SPORT - Dunlop :
Fachleitner, A. Lazaridès, Gas
telin, Dotto, Majsal, Persico, Pa
quet.

DARDENNE - Dunlop
Eng-els, J. de Poorter, Caupalr
C. Mtves.

A. BERTIN - Woiber :
Bauvin. Blomme, Decock, Oil
vier, Declerdc, Sercu, Ramon
Camellini.

RHONSON - Dunlap :
Ant. Rolland. Kailert, De-ledd
Conficoni, Ohaumirat, Cador.

GITANE - Hutchlnson :
Vajfiajo, D. Forlinl, A. Oanavi
«e, Créton, Muller, Guegan, Ta<
oa, Pontet.

ARLIGUIE - Hutchinson
Erussard, D. Contarin, M. Oon
tarin, Mignat, Delahaye.

LA PERLE - Hutchlnson
Meunier, Baffert. Darrigad
Gaud'ot, D. Orts, S. Neri, Gaj
ron, Kotolet.

GARIN - Woiber :
W. Van Est, Wagtmans,
Claec, R. Serin, Lemo. Map
brandke, Depredomme, Ket«4ee
W. Peeters.

STARNORD - Woiber
F. Laemen, J. Janssen», Mertens
C. Van Dormael.

LIBERIA - Hutchlnson :
Moreira, Dos Santoe, Maye
Ramtoaudi.

RUCHE - Hutchbison :
Bogaert«, Van den Bioeck, B
Meersman.

CHAPLAIT - Hutchinsot :
André Brulé.

DILECTA - WoJber :
Capuit, Martineau, F. Malie. Mor
van, Jacoponelli, L. DJ Rljck
Wmlsdhot.

J. B. LOUVET - Woiber
Molinès, F. Sterckx.

DE DION-BOUTON -
J. Van Dljcik.

INDIVIDUELEN :
Thoma Emmanuel.

roers te Borgloon, die vandaag
oorgaat, was in ieder geval op-
mist. «We krijgen zeker meer
an zestig vertrekkers, zei hij
ns Vrijdagavond na de vergade-
ng van de Limburgse afdeling
an de Belgische Wielerbond. Er
s nagenoeg geen concurrentie en

men kan te Borgloon alvast naast
e Limburgse ook de Waalse,
Jrabantse en een groot deel van

Antwerpse Onafhankelijken
an de start krijgen. Van de
eelname der Waalse renners kan

men heel zeker zijn en vermits
Wallonië een heel stel goede on-
fhankelijken telt, kan men er
an die kant ad minstens rond de
eitig verwachten».
De voorspelling- dat er meer

an zestig vertretckers zullen zijn
s bijgevolg geenszins overdreven.

Want telt men de onafhankelij-
:en van de provincies Limburg,
trabant en Antwerpen samen,
an komt men aan een getal dat
eeiwat hog«t is dan veertig. Om
r zeatig aan de start te hebben

mogen er zelfs enigen Uiuisblij-
•en !
Maar niet het groot getal telt,

wed de kwaliteit en dat de eerste
rangsrenners er erullen zijn, staat
rast. De uitblinkers in de ope-
ningakoersen zijn inderdaad geen
Oost. en Wesüvlamingen geweest,
maar vooral de Limburgers met
Lode Wouters, Louis Voniken, Mi-
chel Cremers, de Brabanders met
Edgard Sorgeloos en de Antwer-
>enaars met Brutljn, De Hertogh

en Vlayen.

WORDT HET DE DERDE
VAN WOUTERS ?

We spraken hier natuurlijk van
Lode Wouters, want er Is bij de
Onafhankelijken voor het ogen-

ook Jos Wouters, die te Loo-
zen-Bocholt bewees stilaan zijn
vorm, die hem verleden jaar in
staat Btelde een 'kampioen bij de
liefhebbers te worden, terugge-
vonden te hebben. Maar terwijl
Joa Wouters nog steeda bezig is
zijn forme te zoeken, heeft Lode
reeds tweemaal bewezen die te
bezitten. Hij won inderdaad reeds
twee koersen en maakt vandaag
een grote kans om voor de derde
maal victorie te kraaien. Lode
Wouters is inderdaad zeer sterk,
maar hij zal felle tegenstand
krijgen van Louis Vonken en Mi-
chel CMkmers, die op het heuvel-

Sorjeloos, van de Antwerpenaar
Jaak Brutijn, Alois De Hertogh
en André Vlayen, van de Walen
Cabut, Havelange en Bouvard,
die allemaal hun kans hebben. En
daarHj komen ook nog de Lim-
burgers Tol Sohaeken en Van
Broec.ihi die verleden Maan-
dag te i n-Bocholt een zeer
sterke koe.o reden en slechts op
het randje af de zege moesten la-
ten ontsnappen.

Voor de overwinning te Borg-
loon zi|n er dus kandidaten ge-
noeg, zelfs teveel- om er een mo-
gelijk vinnaar uit te halen. Mis-
schien leeft Lode Wouters voor
velen wel de voorkeur, maar zal
de man uit Vorst-Kempen zich
niet een beetje sparen voor de
koers t« Tessenderlo ? Wouters
zal inderdaad meer belang hech-
ten aan een overwinning in eigen
gemeente, vooral omdat er Maan-
dag te Tessenderlo nog meer
vertrekkers kunnen verwacht
worden. De koers, ingericht door
de Vrije Sportclub van Tessen-
derlo ter gelegenheid van de sol-
datenkennis, is inderdaad de eni-
ge in het land en blijkbaar zullen
er ook talrijke renners uit de
Vlaanders die dag de verplaat-
sing maken. Maar Wouters zal er
vandaag wel alles opzetten om
zijn derde overwinning te beha-
halen. Te Tessenderlo kan het
dan de vierde van het seizoen
worden.

achtlg» lirrein van Tongeren en
BorgloMi meer in hun element
zullen zijn. En dan hebben we
nog niet gesproken van Exlgard

LOUIS VONKEN

LODE WOUTERS

DE TECHNISCHE.
INLICHTINGEN

Te Borgloon
De tweede koers voor Onafhan-

kelijken in Limiburg wordt inge-
richt door de wielerclub van Borg-
loon inet de medewerking vau het
Gemeentebestuur, Het Belang van
Limburg en de Sigaretten Belga.

De afstand bedraagt 135 km.
Het bedrag der prijzen werd vast-
gesteld op 10.000 fr.

Inschrijving, vertrek, aankomst
en prijsuitdeling in Caté «• De Wit-
te », Gaethetnpoort, Borgloon.

Het vertrek wordt te 2 u. gege-
ven.

Te Tessenderlo
Ter gelegenheid van Soldatenker-
mis richt de Vrije Sportclub van
Tessenderlo op Maandag 2 April,
met vertrek te 14 u., een koers in
voor Onafhankelijken.

Deze koers wordt georganiseerd
met mede-werking van Het Belang
van Limlburg, de Sigaretten Belga,
de rijwielen Royal Rapide, Claes,
Meerhout, en de Bieren Haacht.

Vertrek bij Jos Rutten achter de
kerk. Inschrijving Vandenmaesen
Jos, Geelsebaan. Aankomst : üeel-
sebaan (Kruispunt).

De afstaad bedraagt 150 km.,
voor een prijzenlbedrag van in.OOC

fr.

Belangrijke Degradatiekampen
Ereklas&ein

Meer Voorsprong
voor ANDERLECHT ?
Een paar weken geJeden schre- spelers; moesten vandaag Ber -

ven wij, dat Anderiecht een heel
eindje dichter bij de titel zou
zin, indien er te Bercheni werd
gewonnen. Nu de paars-witten
dan aan de leiding staan met
twee punten voorsprong op hun
onmiddellijke rivalen, de Mechel-
se Racingers, menen wij niet, dat
de kampioenstitel hen nog zal
ontsnappen.

Men mag aannemen, dat Ber-
chem en Club Luik, die drie pun-
ten minder totaliseren dan Ander-
iecht, zich niet meer in de tited-
strijd zullen mengen. Beide ploe-
gen zagen veertien dagen gele-
den hun illusies een erge deuk
krijgen. Waarschijnlijk had dit
een weerslag op het moreel der

K. Ctml»urg
Met medewerking van « Het Belang
van Limburg » en de Sigaretten «Belga»
Zondag l April 1951
LIEFHEBBERS

Te Lanklaar
Op Zondag l April om 2 u. grote

wedstrijd voor liefhebbers inge-
richt door de p'aatselijke wi»ler-
club « De Windkllevers » mot me-
dewerking < Het Belang van Lim-
burg », Sigaretten « Belga » vcrc-
nigtie caféhouders der gemeente
Lanklaar, brouwerijen Opitter, Bo-
cholt, Hougaerden, Alken, Pied-
boeuf, likeuren Smeeta, Hubert
Pastoors, depot der bieren Atlas
vertegenwoordigd door Mad. Weyt-
jena te Lanklaar, Radio en Tele-
visie Martin Opdekamp en de rij-
wielen t Rode Leeuw » vertegen-
woordiger Conings Victor.

Radioreportage wordt verzorgd
door Radio Barco, vertegenwoordi-
ger Guill. Lemmens, Vucht.

Inschrijving : Café Wwe Petera,
Steenweg Lanklaar, vanaf 12 u. 30.

Vertrek 2 uur Café Opdekamp
Martin.

Aankomst : Café Theo Cardi-
naels, Oude Brug, Lanklaar.

Prijzen : Café Hoeven Guill.
Lanklaar.

Te Opheers
Op Zondag l April 1951 om 2 u.

30 grote wielerwedstrijd voor lief-
hebbers B. W. B. ingericht door de
Z. L. W. C. afdeling Op-Heers toet
medewerking van « Het Belang van
Limburg», brouwers en nerinïdoe-
ners en de Sigaretten Belga. 5 000
fr. prijzen.

Afstand : 104 km. over zeer goe-
de wegen. Vertrek, aankomst en
prijsuitdeling : Café Bleue Rcne
Dorps traat.

NIEUWELINGEN
Te Brustem

Op Zondag l April grote ope-
ningsprijs voor nieuwelingen P. W.
B. ingericht door de rijwielclub :
€ Sport en Steun» en met mede-
werking van « Het Belang van
Limburg» en de sigaretten c Bel-
ga ».

Afstand : 70 km. 3 000 fr. prijzen.
Prachtige wegen. Verliek 14 u. 30.
Inschrijving : Café Wed. Moria. —
Aankomst : Café Marguillier.

Te Martinne
Grote Prijs CocaCola voor begin-

nelingen B. W. B. over een afsfar«l
'O km. met 3000 fr. prijzen.

Algemene rangschikking der
tweedaagse met optelling van pun-

200 — 150 - 100 — 78 — 50

Sportvrienden »
vena.

Na de koers

volgt
— 25.

Inschrijving, aankomst en prijs-
uitdeling in het lokaal < De Ware

Café ArtJiur Ste-
grote timbola. Ie

prijs een prachtig rijwiel Royal-
Nord van het Huis >3erckens te
Marlinne.

Tijdens de koers reportage door
Radio BEL. — Vertrelt te 2 u. 30.

Te Rummen
Ter gelegenheid van de Bieiem-

straatkermis op Zondag l April
tweede grote prijs Miei üijsens.
voor nieuwelingen B. W. B.

Afstand 65 km. of zesmaal de om-
loop langs HePk de Stad, leer goe-
de weg. 2.500 fr. prijzen En talrijke
premiën.

Inschrijving vanaf l u. bij .lef
Ramaekers. — Vertrek te 3 u.

Deze koers wordt geg;ve/i door
de Rummense Wielercluo. met me-
dewerking van c Het Be'an"? var.
Limburg», rijwielen Royalty en
t La Frangaise ».

Te Berbroek
Op Zondag l April richt de Wie-

lerclub «De Stoempers» een wie-
lerwedstrijd in voor Nieuwelingen
B.W.B, «n dit met de medewer-
king van «Het Belang van Lim-
burg» en de sigaretten «Belga».
Deze wedstrijd wordt verreden
over zeer mooie wegen en dit over
een afstand van 75 km. Prijzen
2500 fr.

Vertrek om 14,30 u. bij Droog-
matis Manilla. Grote baan alwaar
ook de inschrijving plaats heeft
vanaf 14 uur.

Aankomst bij Borgers H. Prijs-
uitd>ei;ng bij Dendas Vital.

Sportliefhebtiers, allen op post.

Maandag 2 April
LIEFHEBBERS

Te Houthalen
Ter gelegenheid van Lakerkcr-

mis koers voor liefhebbers inge-
richt door W. C. « Eendracht »,
plaatselijke sportmannen en café-
houders met mede-werking van
« Het Belang van Limburg», siga-
retten Belga, Brouwerij Bochol-
ter. — 5.000 fr. prijzen en talrijke
premiën. — Afstand : 125 km.
Inschrijving vanaf 13 u. m café
« Loya Mathieu », Lakerstraat te
Houthalen Laak. — Vertrek U 14

ten 600 fr. Prijzen verdeeld als u. 30,

chettn en Cliuib L-uik nogmaals te-
gelijkertijd geklopt worden, dan
zou zulks in feite geen grote ver-
rassing kunnen genoemd worden.

De ploeg van het Rooy rtist,
zonder Leon Aernoudts, naar
Mechelen: de traditie wil nu wel,
dat Berchem achter de Mechelse
Kazernen steeds een goede pres-
tatie levert, maar wij menen dat
een puntendeling in de huidige
omstandigheden voor de bezoe -
ters reeds een mooi resultaat
zou zijn. Club Mechelen heeft
;rouwens nog steeds een stevige
reputatie als home-ploeg.

Club Luik heeft, in tegenstel-
ling met Berchem, het voordeel
op eigen veld te mogen uitkomen.
De ploeg van Rocour speelt de
laatste weken minder autoritair
en de Gantoise-keeper Seghers,
die zioh op het terrein van An-
deriecht zo buitengewoon onder-
soheidde, zou ook te Rocour best
.n staat zijn, de ganse voorhoe-
de van Club Luik in bedwang te
Souden !
Anderiecht speelt, evenals Club

Luik, aan huis en men twijfelt er
niet 'aan, of de kampioenenploeg
die Jef Mermans weer in haar
rangen zal hebben, zal F.C. Be-
ringen kloppen en aldus weer -
wraak nemen voor de halve ne-
derlaag der heenronde.

Op Berchem en Club Luik kan
de ploeg van het Astridpark haar
voorsprong vandaag dus vergro-
ten. Wij zijn er echter van ver-
zekerd, dat de kampioenen er
heel wat voor zouden geven, in-
dien ook het verschil, dat hen
scheldt van de Mechelse Racin-
gers, voor het ogenblik h*in ern-
stigste rivalen, verveneens groter
werd. Men mag er echter verze-
kerd van zijn, dat de Mechelaars
op het terrein van Racing Brus-
sel hun uiterste best zullen doen,
om zich op twee punten van An-
deriecht te handhaven; waar -
schijnlijk zullen zij in het Drie-
lindenstadion dan ook winnen,
tenzij de Brusselse Racingers
z'ch weer eens overtreffen en, zo-
als tijdens de heenronde, een
drawn afdwingen.

BELANGRIJKE
DEGRADATIEKAMPEN

Vier belangrijke degradatie-
kampen staan vandaag nog op
het Ereklasse-programma.

Club Brugge, vorige week ge-
klopt op het terrein van Antwerp,
speelt vandaag op eigen veld te-
gen dezelfde ploeg en zou best
weerwraak kunnen nemen voor
de nederlaag, die nog zo vers in
het geheugen ligt en die van ver-
strekkende betekenis was.

Wint Club Brugge, dan zou Da-
ring heden weer naar de voor -
laatste plaats in de algemene
rangschikking kunnen verwezen
worden. Het Molenbeeks elftal,
het mag dan nog goed op dreef
zijn, loopt inderdaad groot ge-
vaar, op het terrein van Standard
geklopt te worden. Dit zou voor
Daring dubbel onaangenaam kun-
nen zijn, want niet alleen kan
Club Brugge winnen, doch ook
Sporting Charleroi maakt op ei-
gen terrein, een behoorlijke kans
om Tilleur te kloppen of in be-
dwang te houden.

Olympic daarentegen schijnt
een nederlaag op het Kiel niet te
kunnen ontgaan, ook al speelt
Beerschot zonder Ooppens,
Schroyens en Geerts, die p:'t°-
ren te Londen in de
militaire ploeg uitkwamen

P. A.

-


