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Voorwoord
Ik zou een boek schrijven!
Dat gedacht zat me al lang in 't hoofd. 't Is mijn goeievriend, wijlen Ward
Vermeulen die 't er in hong, zooveel jaren geleden.
Met dat gedacht, en het voornemen van het uit te voeren, liep ik jaren lang rond.
De wil was er en de goede bedoeling, maar... een boek schrijven?... Of ik dat wel
kon?...
In mijne loopbaan van Sportjournalist, veel witte bladen papier zwart gemaakt.
Misschien wel genoeg om er heel wat boeken mee te vullen. Is brood dat gemakkelijk
bakt: kort gekneed! Maar boeken schrijven? Is werk van langen adem, en van
menschen met gezeten geest!
Ik schreef eens - 't was in 1914 - de vier eerste bedrijven van ‘Caïn's Zonde’, op
eene heen- en terugreis van Berlijn! Maar 't vijfde bedrijf?... Kwam eerst moeizaam
op de wereld in 1921!... Misschien wel omdat ik geen gezeten geest heb!
En nu?... Ja, 'k heb er me eindelinge aan gezet. 't Is Pater Callewaert die 't zei:
GE MOET!
Waarom moeten?...
- We lazen 't al dikwijls in de bladen, dat men koersen kan winnen op één wiel!
Dat men kan kreveeren, en algelijk weer bij komen! Dat men plat valt en ronden
neemt, of op kop gaat en aan de wielen hangt! Dat taaltje hebben we op den duur
leeren begrijpen en verstaan. Daar weten we dus genoeg van! Maar men heeft ons,
en aan de menschen, nog niet genoeg gezegd hoe en wat men te doen heeft, opdat
de verstandelijke mensch ook zijne gading vinde in de Sport! En dat moet gij!
Volgens Pater Callewaert heb ik dus eene zending: een predikheer in sportkostuum!
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Vermits ons Heere van alles zijn getal moet hebben, het zij zoo!
***
Ik heb me dus aan 't schrijven gezet. Goed begonnen. Maar halfwege wilde ik het
laten steken: Bordeaux-Parijs met zijne 600 Klm. was kinderwerk er bij! Maar wij
die 't al zoo lange prediken aan de renners: volhouden en doorzetten! Ik mocht dus
geen slecht voorbeeld stellen. Dan maar ‘moedig voort gedaan’! Eerst hield ik het
bij den titel: 40 jaren Wielersport! Maar dat was te drooge, saaie kost, waarbij de
menschen zouden gapen en geeuwen, wel te verstaan als er menschen gevonden
werden om dat dingen te lezen!
Dan maar 't wiel gedraaid en een ander verzet genomen. Ik bedoel: het beeld in
een ander kader gestoken!
Want het boek dat ge lezen zult - als ge geduld genoeg hebt - is niet eene
geschiedenis van 40 jaren wielersport, maar wel het verhaal van beleefde dingen
die gebeurden, tijdens de 40 jaren dat we aktief in de beweging stonden van de
Wielersport!
Dit boek dus wil niet eene geschiedenis zijn, maar wat we aanvoeren en bijhalen,
is materiaal dat kan dienen voor menschen die eenmaal de geschiedenis van de
Wielersport willen schrijven.
Ik heb dergelijke boeken reeds gelezen, in 't Nederlandsch en in 't Fransch. Maar
over 't algemeen te veel cijfers gevonden en namen, en niet genoeg hert en ziel. Ze
doen te veel denken aan de akten van een Notaris of van den burgerstand; die dingen
voldoen wel aan. eene noodzakelijkheid, maar 'k heb nog nooit gehoord dat ze leeslust
verwekken of bezieling en begeestering!
Ik maak me geen verkeerde berekening: dit boek zal niet zijn wat ‘Te Midden der
Kampioenen’ is, van mijn vriend Joris Van den Berg, 't is te zeggen iets waarin er
zooveel
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is voor de denkende als voor de voelende mensch, en waarmee men ook over de
grenzen van zijn land kan!
Bij mij zal de voelende mensch meer vinden dan de denkende, omdat het
aangebrachte materiaal riekt naar de lucht en de grond van de streek, en de beelden
voor 't grootste paart gekapt zijn, uit het graniet van het Vlaamsche Volk!
Ik weet van me te zullen wenden, voor een overgroot gedeelte, tot menschen die
in de Wielerbeweging staan. Dat wil zeggen: die voor deze of gene renner eene zekere
voorliefde hebben. En 't is best mogelijk dat lezers die veel hopen van het boek, des
te meer ontgoocheld worden, juist omdat er van ‘hun’ renner weinig of niets gezegd
wordt, al was hij nochtans iemand in de wereld van de Wielersport!
Welnu, 't is met opzet dat we ons wenden tot die lezers om te vermanen: dat dit
boek niet eens geschiedkundig begeert te zijn, maar enkelijk de weergave is, of het
verhaal van eigen beleefde gebeurtenissen, of van dingen waaraan we hebben gevoeld
of getast, waarop we hebben gekeken met de oogen van onze ziel!
En omdat we met het hert spreken, zullen we misschien het hert bereiken! Meer
verdienste eischen we eigenlijk niet op!
Karel Van Wynendaele.
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Deel I
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Van een sober leven en mager bestaan.
Hoe ik tot de Wielersport gekomen ben?... Weet ik het zelf!
Ik was eene der oudste van een zeer kroostrijk gezin, maar zonder veel kroostrijke
voordeelen. Kwam eerst later, toen er werd gepredikt dat er met ‘doppen’ zooveel
te verdienen was, als met werken!
Mijne moeder bracht 15 kinderen op de wereld! Is ook al lang geen mode meer!
Mijn stiefvader had niets dan den wil ‘om veel te werken’. Daarmee moest hij met
die bende jongens door de wereld. Maar mijne moeder?... Die hielp meê, met raven
en met slaven, tehuis! 't Kweeken van konijnen en 't bestellen van pinten bier. Want
bij ons was 't herberg!
Mijn eigen vader?... Nooit gekend. Hij stierf toen ik 18 maanden oud was. Er altijd
veel spijt van gehad, vooral toen ik nog jonger was, van mijn vader niet te hebben
gekend. Want van menschen die hem wel hadden gekend, dikwijls gehoord:
- Dat hij zoo goed liedjes kon maken! En ik die er 't besluit uit haalde ‘van dichterlijk geboren te zijn’! Daarmee dat,
toen ik rond de 15 draaide, alle papierkens wel genoeg waren om er verzen op te
fabrikeeren.
Niet verwarren met poëzij!
Toen ik 20 werd, had ik eene flinke kliënteel: van Pastoors die in te halen waren;
maatschappijen met hun 50-jarig bestaan; jubelfeesten allerhande van ‘Bolders’ en
‘Hooge Rookers’, of van 50 jaren huwelijk, en ‘bij de geboorte van hun eerste kind’!
Met dat eerste kind?... Was men altijd zeker van zijn stuk en zijn bijval, ten minste
bij den vader en de moeder, en zeer dikwijls bij de schoonmoeders ook. Want als
deze
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het nu nog niet te best doen met vader en moeder, het kind, ziet ge, dat maakt 'n
weeke plek in de ziel!
Ik was dus fabrikant van ‘opschriften’ en van ‘gedichten die voren te dragen
waren’! En op den duur? Waarachtig daar kwam wat Poëzie bij! Want 'k leerde
Tollens ‘overwintering op Nova Zembla’ verteren, en Ledeganck's ‘Drie Zustersteden’
deklameerde ik op een stoel in de herbergen!
Nu en dan overlees ik nog eens al die ‘jongelingszonden’, zoo rond Paschen! Dan
ben ik vergevingsgezind genoeg, om het zelfs met mijn eigen klaar te spelen en te
zeggen:
- Hij wist niet wat hij deed!
Maar toch?... Mijn dochter Hilda zou het kunnen belijden, van dat
Eerste-Communie-gedichtje, van 't Klooster van Wacken en van dat Kerkje! Daar
zit algelijk iets in! Want ik kan het moeilijk lezen, zonder een traantje te lossen!
- Of ik dat nu van mijn moeder had, of van mijn vader?...
Ja, ik heb gedaan lijk al de menschen die 20 jaren geworden zijn: meenen ‘dat er
wat in steekt’ - om niet te zeggen: dat er veel in steekt! Met een wereld van
begoochelingen het blijde, volle leven in gestapt!
Als men niet dweept aan dien ouderdom, wanneer zou men het dan?...
***
Ik zou 12 jaren gaan worden als ik mijn Eerste Communie deed. En in die tijden was
't nog mode, ten minste in de werkersstanden, dat de kinderen dan thuis bleven uit
de school, om vader en moeder bij te springen, en te helpen werken en zorgen.
Ik was een der oudste, en moeder die 't zei:
- Jongen, gedaan met broeken te verslijten op de school-
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banken, en te spelen of te ravotten! Ge zult helpen zorgen voor de ‘kleintjes’.
Onnoodig te zeggen dat ik er in beet tot over d'ooren! Niet meer naar school gaan!
Gedaan met die vervelende vragen en antwoorden van den meester! En die vier wit
gekalkte muren van de klas, die zoo gevangenisachtig aandeden?... Mogen thuis
blijven, en in de wijde wereld leven en bewegen, zonder 't gareel van den
schooldwang?... Dat was me nu te veel en te schoon, want...
Zie daar was een onderpastoor bij ons, van wien ik nu nog altijd getuig, van nooit
een sluwer en slimmer ventje te hebben ontmoet, in heel mijn leven! Hij was wel
bespraakt en zeer dichterlijk aangelegd. Hij was proost onzer school en...
- Neen, ge moogt hem niet thuis houden. Hij leert te gemakkelijk, en ge zult het
je heele leven beklagen, van hem niet die eenige rijkdom te hebben gegeven, waarover
ge beschikken kunt: wat geleerdheid!
Zei de onderpastoor tegen mijne moeder, die wedervoer:
- Al goed en wel, maar daar zijn hier zooveel groote magen die met kleine middelen
moeten gevuld!
- 't Zal van ergens komen... zei de onderpastoor!
En 't werd beslist: nog 2 jaren school. 't Geleek me een doodvonnis. In die tijden
wel te verstaan. Maar later?... Later geleerd hoeveel dank ik dien onderpastoor
verschuldigd ben, want 't is eigenlijk binst die twee jaren dat ik de weinige kennissen
opdeed, waarmee ik na den schooltijd, de strijd om 't leven zou aangaan! Ik leerde
niet zoodanig veel, maar de goeste die in me opgekomen was, om meer te leeren,
om meer te vernemen van de wereld, van de menschen, van de dingen, van het leven.
In de school leerde ik cijferen; dat de negers in Afrika zwart waren, en... en 'k
leerde zelfs Vlaamsch schrijven zonder fouten! Verder reikten mijne studies niet.
Maar de meester had toch iets in me wakker gemaakt: de be-
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geerte om te lezen en te vernemen. En met die wapens? Kan men gerust de ‘slag’
om 't bestaan aangaan!
Op voorwaarde, wel te verstaan, dat men zijn tijd niet verbeuzelt aan verwaterde
romanskens, en verwijfde vertellingen van verloopen meisjes en teleurgestelde
verloofden!
***
Ga nu maar niet denken dat ik een voorbeeldige leerling was, of een ‘kruidje roer
me niet’!
Naar het heet leerde ik gemakkelijk. Wellicht daarom dat ik des te min studeerde.
- Binnen drie maanden, zei de Onderpastoor tegen mijne moeder, gaat de wedstrijd
door, voor de jongens der lagere scholen van ons Kanton. En als je Karel wilt, slaat
hij er zich door!
Ik weet niet meer heel juist of ik gewild heb, maar op ‘Leopoldsdag’ van dat jaar,
moest ik met vader en moeder meê naar 't stadhuis, waar ik van den Burgemeester
een geschenk in ontvangst te nemen had: een woordenboek!
'k Zie mijn stiefvader nog altijd staan - hij moest er ook bij om een komplimentje
in ontvangst te nemen - maar dat boord om den nek, dat zoo spandel 't Verbroddelde
de heele boel!
Anders was 't met moeder die 't aan den Burgemeester zei:
- Braaf is hij niet, dat weet ik! Maar leeren, dat kan hij!
En zij die rondkeek, om te vernemen of ze 't allemaal hadden gehoord!
Ik had een meester die 't bijzonder goed met me meende: hij gaf me speciale lessen.
Op den duur vormde ik ‘eene klas apart’. Maar hij vergeve 't me als ik het uitbreng:
hij gebruikte me ook om hem in zijne afwezigheid te vervangen, en om ‘catechismus’
te geven!
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Want hij was dorstig aangelegd, en moest - zelfs binst de klassen - zijn potje gaan
pakken!
Ik ken ze nog allen uit ons dorp, aan wien ik ‘catechismus heb gegeven’. Sommigen
die 2 jaren ouder waren, en 2 voeten hooger!
Die ‘catechismus’ was niet zoo erg op zijn eigen, omdat men zonder ook voort
kon in de wereld. Maar zonder zekere ‘lessen’ te kunnen, geen Eerste Communie,
en dat beteekende: niet thuis blijven van school!
Was de wet van de Kerk waarin de menschen bij ons sterk geloofden!
***
Ik herinner me nog die dag, dat ik weeral den meester moest vervangen, ‘die eene
haastige boodschap te doen had’. Ik kende die boodschap. En 'k wist hoe lang dat
zou duren!
Aan den muur in onze klas, hong er een Lieve Vrouw Beeld, met er onder een
Engel, in witten kalksteen! Die hong daar nu ook al zoo lang, en zoo onbeweeglijk
met die uitgestoken kin, die haast uitdagend aandeed!
- Indien we hem nu eens netjes gingen scheren, om hem proper te zetten tegen de
Meimaand?...
Algemeene instemming van ‘mijne’ leerlingen. Voor 't Lieve Vrouwbeeld stond
er een keerske. Boerke Vlegels had stekskens bij, en met dat brandend keerske zouden
we de kin inzeepen. Dan scheren. Maar die kin die zwart rookte, en als ik er 't mes
wilde op zetten, om hem wit te schrappen, viel de kin er af!
Gevolg der warmte. En daar hong nu onze Engel zonder kin! De jongens proestten
't uit van te lachen. Ik maande tot stilte, en er werd afgesproken dat niemand het
verraden zou. Maar de meester was nog niet heelemaal binnen, of de halzen reikten
in de richting van den Engel, en er

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

16
werd zoodanig geheimzinnig gedaan en gemonkeld, dat de meester lont rook, en aan
't ‘ongeval’ gerocht!
- Wie dat gedaan had?...
Niemand die sprak, maar alle oogen op mij gericht! De straf die volgde: 500 regels,
en ‘surveillant’ af!
De regels moesten er komen, maar het ontslag als surveillant werd ingetrokken.
De goeste naar ‘zijn potje’ die bij onze meester sterker was, dan de begeerte om
gerechtigheid te laten geschieden!
Anders een beste vent, die 't zoo goed meende met zijne leerlingen, en er zoo fier
op was, later als er eene van ‘zijne’ jongens goed door de wereld gerocht, en. ‘het
verre bracht’!
***
Wij woonden op den buiten. Alle dagen 3 Klm. ver, naar de school. Te voet natuurlijk,
omdat we niet wisten wat een tram was, verre van hem te nemen. Rijwielen waren
toen nog zoo zelden als witte muizen. Als ik me niet bedrieg bracht ik 't eerste rijwiel
in ons dorp. Daar spreken we verder van.
Ik had voor de mindere broertjes te zorgen: vier. En de ‘stuiten’, op den rug: één
in den voormiddag; twee voor 's noens; één voor den namiddag.
's Middags kregen we soep. Mijne broers aten ze geeren. Ik niet. Maar 's Vrijdags
was 't pap. En dan haalde ik mijne schade in. Daarmeê leerden we van jongsaf, de
harde en de magere kant van 't leven kennen, en ons stalen om later te vechten voor
de brokken. Is me goed te pas gekomen.
Op mijne rekening kunnen er redelijk veel en groote fouten geschreven. Maar
mogelijks zal men het op mijn doodsantje kunnen schrijven: zich niets ontzien!
Omdat we 't leerden in die magere school van 't leven!
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Omdat we 't mee kregen van huis: van vader en van moeder!
In zijn ‘Land van Wielrenners’ heeft Jaak Veltman betoond, dat het meesterschap
der Flandriens op de Franschen, voortkwam van 't feit dat ze de zonen waren van
menschen die te wroeten en te slaven hadden, voor de magere brokken van het
bestaan. Overschot van gelijk. Hebben wij aan den lijve ondervonden. Daarom ook
dat we nooit hebben versaagd, als er te heffen viel of te sleuren. En dat kan niet
genoeg geweten en geleerd: als jongens maar den buik vol hebben, kunnen ze niet
karig en niet gestreng genoeg opgekweekt!
Dan worden ze gestaald om den strijd voor 't leven aan te gaan!
***
Onze naaste geburen? Bewoners van een groot kasteel. Eén Slot waarvan spraak in
de roemrijkste geschiedenis van Vlaanderen!
Rond dat Slot, een groote hof. Waarin we mochten gaan spelen. Wel te verstaan
als ‘Mijnheer’ niet op 't Slot was. Want dan wilde hij niet gestoord worden.
Die Kasteelheer? Hem geen tien maal in mijn leven gezien. Die leefde ver buiten
en boven het volk van ons dorp. Hij herinnerde aan de Leenheeren uit de
Middeleeuwen. Wij waren de Laten. Geen voeling tusschen de twee, of beter geen
andere dan de uitwisseling van arbeid tegen geld.
De oûwe heer droeg een lange witte baard. Lijk Leopold de Tweede. Dat wisten
we van 't beeld dat in onze school hong. Leopold de Tweede had zijn verblijf te
Brussel. De Kasteelheer ook. Wellicht kenden ze mekaar?...
Die afstand van bij ons naar Brussel? Dat leek me niet te overbruggen! Mijne
verbeelding die niet zoo ver gerocht. Voor die menschen van 't Kasteel, had ik een
zekere eer-
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bied. Maar 't was ook al. Geen genegenheid. Geen sympathie. Ze stonden te ver
boven en van ons. Ze kwamen voor, als menschen uit eene verre, zeer verre streek,
met wien we geen gemeens hadden!
Als de oûwe heer dood ging, kwam de jonge in zijne plaats. Ik hielp hem ‘inhalen’.
'k Weet niet eens waarom. Toch wel: om op 't peerd van onze gebuur te mogen rijden
in den stoet, waarvan de wagen van de pompiers veruit de grootste aantrekkelijkheid
was!
Ik heb het geweten dat de menschen er wrochten, tegen 1 frank 14 centiemen per
dag. Daarvan moest een gezin gekleed, eten, drinken, en alle andere kosten van 't
leven en 't bestaan afgedragen!
Was eene der redenen waarom ik niet aan dat Kasteel hield, of aan de menschen
die 't bewoonden. Het loon voor werken dat te mager was. Maar 'k moet er
eerlijkheidshalve bij voegen: over winter deelden ze kolen uit, en kleederen of
dekking!
Maar toch... De afstand tusschen hen en ons, die te wijd gaapte! Afstand van stand
en rang die te groot was, om sympathie te kunnen verwekken!
Aan die Kasteelheeren al lang vergeven. Maar 't heeft heel wat tijd geduurd eer
ik het vergeten kon!
***
'k Was 14 jaren en 4 maanden als moeder me zei:
- Jongen, 't is nu gedaan met het school-gaan. We gaan vergrooten van land, en
een koeike koopen. Ge zult een hand moeten toesteken.
Onnoodig te zeggen dat ik niet beter vroeg. Maar 't was algelijk eene ontgoocheling,
én voor mij, én voor mijne ouders. Want ‘dat werken op 't land’, dat me niet ging.
Geen verstand van 'n spade behoorlijk te hanteeren.
Wel mocht ik nu en dan met 't peerd van onze gebuur
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op 't land werken, maar moeder die meende dat daar niet veel van in huis kwam, en
op een dag kwam het er uit:
- Als ge in 't landwerk geen zin hebt, waarom zoudt ge niet eene plaats gaan zoeken
in de stad?
Misschien zijt ge verwonderd dat ik bij voorkeur van mijne moeder spreek. Mijn
stiefvader was nen vent lijk nen boom; moeder niet groot. Maar 't is algelijk zij die
de broek droeg, heel ons huishouden beredderde, en alle zaken beslechtte. Dus ook
over mijne toekomst uitspraak te doen had.
- Eene plaats in de stad zoeken?... Gij kunt gelijk hebben. 't Werk is daar lichter,
omdat het meer van den kop vraagt en min van d'handen.
Ik sliep er niet op. Wij kenden een groenselboer die drie maal in de week naar
Oostende Markt reed.
- Indien ik eens vroeg om meê te rijden? - 't Ware nog altijd de kosten van de reis
gespaard?...
Zei moeder. 's Anderendaags stond ze Gustje Koeke te waken, als hij van Oostende
terugkwam.
- Met de meeste liefde van de wereld... zei Gustje!
Koeke was een kort, dik ventje. Zijne vrouw eene reuzin. Om er tegen te klappen
moest hij hemelwaarts kijken. Maar Ons Heere die hem begaafd had, met eene stem
die sneed lijk diamant. Misschien is 't wel aan die ‘snee’ te danken, dat Koeke algelijk
nu en dan ook eens wat mocht bedisselen en beslissen.
Twee dagen later, om 12 ure 's nachts, stapte ik in Koeke's groenselkarre, die me
min of meer deed denken aan de Wietewagen van Gezelle, met dien verstande
nochtans, dat er maar twee wielen onder stonden.
En Koeke's schimmel?... Of 't nu louter gewoonte was of uit nood, maar genoeg
en zooveel is 't, dat de aanmoedigingen en vermaningen van Koeke aan den schimmel,
deden denken aan de lange paternosters van binst de Goede Week.
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Maar de schimmel die 't zich niet aan 't herte liet komen, en voort stribbelde, met de
kar door den nacht, over dat het ging, en naar zijn vermogen. Want een soepel beest
was 't eigenlijk niet.
Met den vroegen morgen landden we te Oostende. In ‘'t Paraplutje’ even handen
en gezicht wat verfrischt, 't haar gekamd, en bij den Apotheker binnen die ‘naar een
loopjongen vroeg’.
Een groote sture vent, die Apotheker, met ruwe schors, maar in den grond, een
goed hert.
- Of ik nog gediend had?
- Neen, Mijnheer. Maar ik weet van algauw te kunnen wat noodig is!
Dat antwoord, naast zooveel andere, op allerlei vragen, dat hem aanstond, en...
- Acht franken te maande en de kost. Wanneer kunt ge binnen komen?
- Hoe eerder, hoe liever, Mijnheer de Apotheker!
- Morgen als ge wilt.
't Was met een hert zoo groot als een koekenbrood dat ik 't blijde nieuws thuis
bracht.
- Acht franken, viel moeder in, is altijd dàt gewonnen. En mogelijks kunt ge later
aan opslag geraken?
- Daar sta ik borg voor. Want eenmaal dat ik de stad ken, zal de Apotheker moeten
‘leggen’, of ik zoek elders.
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Op den maalstroom van het stadsleven.
Ik weet me nog aankomen, bij die Apotheker te Oostende. 't Was op Paschen en 'k
hoore 't hem nog zeggen:
- Vandaag, Hoogdag. Niet veel te werken. In de achterkeuken, wat flesschen die
te kuischen zijn.
't Deed me lijk vreemd aan. Hoogdag zijn, en moeten werken?... Maar 'k zegde
geen woord, en 'k ging neerstig aan 't werk. Daarmee had ik mijne medische studies
begonnen. Om 12 ure kwam de meid, om te zeggen ‘dat ik mocht te eten gaan’.
's Anderendaags begon mijn eigenlijk werk: stof afkuischen in de Apotheek, en
bestelde medicijnen thuis dragen.
't Laatste stond me meest aan. Daarmee was ik op den loop, en in de stad.
Vier dagen later, met Gustje Koeke mijn eerste brief meê gegeven, naar huis, om
te zeggen: dat ik het best stelde, goed te eten kreeg, en reeds geheel Oostende
afgeloopen had!
- Maar dat moest ge nu eens zien, die Kursaal, die groote Hotels en dat Koersplein!
Maar 'k vertel er meer van, als ik eens naar huis kom!
't Duurde acht dagen eer ik een brief terug kreeg. Om te zeggen dat alles goed
ging. Dat de broeder die na mij kwam, nu al 't werk gewoon was, ‘en anders niets
bijzonders’.
Na acht dagen was ik het gewoon in mijn nieuwe dienst. Mijnheer was wat stroef,
maar Mevrouw des te vriendelijker.
's Zondags namiddags kreeg ik verlof. ‘Ik kon gaan,’ zei de Apotheker, tot 7 ure.
Maar 'k verkoos op mijn kamer te gaan lezen en schrijven. En dat heb ik jaren aan
'n stuk gedaan: al mijn vrije tijd gebruikt om te lezen en
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te studeeren. En 'k deed dat niet omdat ik het me zelven oplei, maar uit goeste, uit
begeerte: liever boeken te lezen dan uit wandelen gaan.
Als ik er zeven maanden was, kreeg ik nieuws van huis: dat ze allen verlangden
om me weer te zien!
- Of ik niet naar huis mocht? En 't geld van de treinkosten kon ik afhouden van
mijn maandloon!
's Nachts te voren geen oog toegedaan: zoo gelukkig omdat ik moeder, vader,
broers en zusters zou weerzien, en d'oûwe schoolkameraden, aan wien ik het vertellen
zou van zooveel schoone dingen, die in groote steden te zien zijn. Of ze zouden
opkijken!
Dien verlofdag tehuis, ging zoo rap voorbij. Zeker wel omdat hij te heerlijk was.
't Werd avond, en tijd om aan de afreis te denken. Ik weet me nog aan tafel zitten
eten, en almeteens?... Ja, van waar kwam dat nu?... 't Begon me zoo in eens te kroppen
in de keel, en 'k viel slagwater aan 't weenen!
Wat waren ze gelukkig die broers en die zusters, die schoolkameraden die mochten
thuis blijven, en niet bij vreemde menschen moesten gaan inwonen!
Ik wilde 't verbijten en me sterk toonen maar 't ging niet: mijn gemoed dat te diep
beroerd was!
De broers en de zusters die er niets van begrepen en moeder die vroeg - wat er
haperen mocht?
- Niets! 't zal wel beteren, straks, als ik op den trein zit!
De heele bende die mee trok naar de statie. Ik op den trein, en manmoedig door
het venstér gekeken en gegroet, totdat ik niets meer zag, niets meer, tenzij de
voorbijschuivende huizen en landerijen!
En toen zette ik me in 't hoekje. Geen tranen meer. Maar diep in mij voelde ik de
treurnis aan, omdat ik nu weer alleen was, zonder moeder en zonder al die me zoo
eigen waren, om weer onder vreemde menschen te moeten komen!
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Maar 't moest! 't kon niet anders, omdat 't leven te kostelijk geworden was, en vader
en moeder het niet meer konden bijhouden, doordien dat d'andere jongens met 't
groeien van langs om meer konden eten, en noodig hadden!
***
Ik hield het nog twee maanden vol, maar 'k voelde 't zoo goed: daar was iets gebroken
dat niet meer te vermaken was! Het heimwee dat zooveel sterker was dan de
aantrekkende kracht van Mevrouw, die 't gedurig herhaalde: dat ik bij hen niet mocht
weg gaan!
Maar de ‘trek’ naar huis, en naar de zalige omgeving die zoo groot was, dat ik ‘'t
einde van 't seizoen’ voorwendde, om te zeggen thuis: ‘dat het gedaan was met 't
werk’!
En 't antwoord kwam: dan maar naar huis komen.
Maar moeder die 't beter wist waar de hond gebonden stond!
- Al goed en wel, jongen, maar ge zult u moeten leeren verharden, en stalen, want
er moet hier geld binnen gebracht. Anders gaat het niet meer. Ten anderen, ge kunt
hier toch uw weg niet maken!...
Moeder had gelijk. Ik zei niets, maar 'k peisde 't stille bij mijn eigen: de tijd gaat
er over, en geneest me van die lichte inzinking!
***
Het is tijdens de winter van dat jaar - 1895 - dat ik ‘Reyvaert de Tempelier’ las, en
Conscience's ‘Leeuw van Vlaanderen’ waarmee m'n jonge ziel in vuur en vlam werd
gezet, voor al wat naar Vlaamsche strijd rook, en naar Vlaamsche herwording!
Ik voelde 't: we hadden een eigen Gulden Sporenslag te winnen!
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Ik zou nooit een Jan Breydel worden! 'k Had er spijt van. Waarom moest ik nu ook
zoo klein gebleven zijn?... Maar Pieter de Coninck? In 't klein?... Misschien!
Want dat ik mijn Vlaanderen, zijne Taal en zijn Volk lief had, dat voelde ik aan
de beroering van mijn gemoed, aan de trillingen van m'n ziele, aan de kloppingen
van mijn hert, bij het lezen dier heerlijke bladzijden over Groeninger Veld en Brugsche
Metten!...
Ik zou ook man worden en mijn weg gaan: man van de daad!
Daarom dat ik het zei op het einde van den winter tegen mijne moeder:
- Straks ga ik weer op zoek naar werk, te Oostende. Ik zal er vinden, en 'k zal me
gedragen ook, want ik voel het dat ik een plicht te vervullen heb, en hulp te brengen!
Ik heb geleerd dat ik 't recht niet meer heb van kinderlijk te doen, dat ik mensch en
man moet worden! En dat zal!
Een maand later was ik in dienst in een winkel van koloniale waren te Oostende;
van 's morgens tot 's avonds liep ik de stad af, met pakken en zakken op eene stootkar,
die 'k bij de kliënten te bestellen had!
Dat ging en paste me beter dan 't spoelen van fleschkens, in die donkere en ziltige
achterkeuken van de apotheek!
Ik won al 15 franken in de maand, ongeminderd het drinkgeld. Na enkele maanden
kreeg ik een aanbod van 20 franken, in een glazenwinkel. 'k Nam aan, maar 't seizoen
eindigde ik in de Scala, waar ik loopjongen werd, en verkooper van programmas.
Eene heel andere doeninge. En 'k hoore 't de baas nog vragen toen ik me ging
aanbieden:
- Ge kunt toch fransch?
- Zeker, Mijnheer!
Gelukkiglijk dat hij het bij mijn antwoord liet, en me niet ondervroeg, of 't zou
spaak geloopen hebben. Want
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verder dan een ‘oui’ en een ‘non’ liepen mijne kennissen dier taal niet. Maar 'k peisde
zóó: om eene boodschap te doen, zal ik mijn plan trekken, en om programma's te
verkoopen heeft men niet veel woorden noodig!
Maar die omgeving, en die atmosfeer?... Was zoo heel iets anders! Ik stond in
eenen keer redelijk ver van die koffiereuk, en gerinkel van tassen en tellooren! Muziek
op violen en dansende vrouwen, die de helft van hunne kleederen achter de schermen
lieten! Maar 't is eender, 'k voelde 't van den eersten dag: 'k zou het hier gewoon
worden! Al heb ik veel werk gehad om het er in te krijgen dat het genoeg was, van
armen en beenen in wilde kringen in de lucht te smijten, en allerhande buigingen en
gebaren te maken, om gevierd te worden als danseres en gehuldigd te worden met
bloemtuilen!
Bij Sparre Damman nog wel weten dansen. Maar dat was heel iets anders:
getweeën, op maat en op rhythme, in zwierige draaien!
En van die bloemen? Ook nooit heel goed achter die historie gerocht. Hoe 't
mogelijk was dat menschen die de danseres te voren nooit zagen, bloemen lieten
afgeven die veel geld kostten, en 's anderendaags algelijk verslokerd waren!
Overbodige en domme uitgaven. Wat zal moeder aardig opkijken, als ik haar dat
allemaal vertel, zij die van weken te voren altijd te tellen zat, tegen dat het zou
Baafmis worden, en de pacht moest betaald! Altijd tellen, en nooit heel rond komen!
- Maar ge kunt er op rekenen: 't eerste geld is voor u!
En de huisbaas die wel tegenstribbelde, en wist te zeggen dat de tijd voor hem
even slecht was, maar we hebben toch meer dan 25 jaren in 't eigenste huis gewoond.
***
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Geen maandloon in de Scala. Bij de verhuring kwam het me vreemd voor. 'k Was
niet heelemaal gerust. Maar de baas die 't zei:
- Als ge goed je oogen open doet, kunt ge 50 tot 60 franken te maande winnen!
Dat leek me niet mogelijk. Oogen goed open houden? Hij kon gerust zijn, de baas.
En als ik de ‘boukée’ van Marie Labouskya - zoo was de naam der Spaansche danseres
- naar haar kamer moest brengen, van 't Splendid Hotel, nam ik zorg van te wachten
tot ik de zekerheid had dat zij al thuis was! Want 't is de Madame van de ‘Cour’ die
't zei:
- 'n Goeie, die Marie, en niet gierig!
Op een dag kreeg ik 5 franken voor eene boodschap. Vijf franken is nu niet zoo
veel, maar in die tijden?... Op 't Slot, naast ons huis, moest er meer dan 4 dagen voor
gewerkt!
Ik leerde van alles in die Scala: Fransch ook, maar met wat haar op. En programma's
die door de weggaande toeschouwers achtergelaten werden, nam ik zoo heel
voorzichtig terug - zonder dat de baas het zag - om ze opnieuw te verkoopen, aan
nieuw binnen gekomen kliënten!
En zoo won ik een klein fortuintje - bij manier van spreken - in die Scala.
- Met 30 franken te maande ben ik tevreden, zei moeder. 't Overige is voor u, maar
niet verteren, hoor?
En dat overige diende om mijne eerste flets te koopen: eene occasie! Voor vijf en
twintig franken!
Ik kan 100 jaren oud worden, maar 'k zal nog altijd de smisse zien, waar ik die
flets haalde: een Humber; en de vork die vernikkeld was! Een prachtdingen dat juist
18 kilogrammen woog!
En daarmee was de droom van mijn leven vervuld. Want dat vergat ik nog te
zeggen: binst den zomer van dat jaar, naar den velodrom geweest, op een avond,
waar
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Jacquelin en Major Taylor een match liepen. Te voren nooit van die twee menschen
gehoord. Ook nooit een velodrom gezien! Maar vanaf dien dag was ik voor de
Wielersport gewonnen!
Nooit er aan gedacht dat ik later papier zou zwart te maken hebben, om het den
menschen wijs te maken, dat er in de sport 'n ziele zit, die van opleidende kracht is,
precies lijk in 'n andere kunde. Maar dat ik coureur zou worden, daarvan was ik
zeker! Maar eerst aan die fiets gerocht?...
Ik weet het nog van dien Zondag morgen, dat ik uitzetten zou om ermee naar huis
te rijden: 25 Klm. ver. Twee dagen te voren leeren rijden, op den zeedijk.
't Ging alleen, en 48 uren later zou ik het avonturen naar huis!
Of ze zouden opkijken, de menschen! Want voor zoo ver ik wist, waren er nog
geen velos in ons dorp. En dan, dat kostuum met koperen knopen?... En die gouden
band rond mijne klak, waarop in zwarte letters: Scala!
Of mijn baas soms flamingant was?... Wist zeker niet dat dat dingen bestond?...
Mijne thuiskomst was 'n echte triomf: heel 't dorp was op de beenen! Al de jongens
wilden die fiets zien en moeder had de handen vol: om te vertellen dat ik het van
mijn drinkgeld gekocht had en algelijk nog een half fortuin naar huis bracht!
- Altijd gezegd dat hij het ver zou brengen!
't Waren de geburen die 't onder mekaar vertelden!
***
Oostende heeft zijn badseizoen lijk al de zeesteden. Dat loopt ten einde met 15
September, en dan sluiten al de groote Hotels. De Scala eveneens, zoo dat ik met
einde September naar huis keerde. Was niet zoo erg, omdat er

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

28
winterwerk was. Veel hoefde ik eigenlijk niet te doen, ‘omdat ik zooveel geld binnen
gebracht had’, van 't seizoen van Oostende. Veel gelezen gedurende de lange
winteravonden, en gestudeerd. Meer boeken waarin wat te leeren viel, en waaruit
wat te onthouden was, dan van die zoet-waterromanskens. Ik verkoos eene stevige
brok literatuur, of iets dat min of meer wetenschappelijk aangelegd was. Eerder min
dan meer, omdat mijn peinzend vermogen nog niet al te hoog reikte.
Binst die winter nog wat anders gedaan: het plan opgevat en laten rijpen, om met
de Lente naar Brussel te gaan, om werk te zoeken.
- Is eene stad die veel grooter is dan Oostende. Daar moet meer te verdienen zijn,
en meer werkgelegenheid?
Met Paschen van 1899 trok ik naar Brussel, stapte af in de Noordstatie en... en
daar stond ik nu in die Groot-Stad, met al dat geweld van verkeer, met die hemelhooge
huizen, en het gewierewar van zooveel menschen die lijk allen even haastig en
koortsig waren, zoo dat ik me afvroeg: waar dat allemaal moest uitkomen en
onderkomen vinden? En of er nog een plaatske was voor mij?
Ik wist niet waar naartoe. Ik kende geen mensch. De twintig franken die 'k van
moeder mee kreeg, het handdoekje onder mijn arm, met wat versch linnen en een
paar kousen, maakten heel mijn fortuin uit. 't Werd avond, en 'k moest ergens kunnen
slapen gaan. Eten had ik mee van huis, voor dien avond. Maar slapen?... Waar zou
ik er vinden? Want met die 20 franken was niet ver te loopen!
Ik bekeek zoo heel aandachtig al dat gerij van trams, van peerden en karren, en 't
komen en keeren van gejaagde en jagende menschen, en toen vroeg ik het me af:
waar vind ik hier mijn weg? En waar gaan zoeken om werk?
't Was. donker geworden, en 'k voelde weer, precies lijk op dien avond dat ik na
verlof, opnieuw naar Oostende
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moest vertrekken, ik voelde weer dat heimwee dat me dezen keer lijk nog dieper in
de ziel ging tasten!
'k Ging op den kant der straat staan, en tegen de gevel van een huis geleund!
Ik voelde tranen in me opwellen, en 'k had behoefte o! zooveel om eens goed te
weenen! Maar 'k hield me sterk, en 'k zei het tegen mijn eigen: niemand die u
verplichtte naar hier te komen. Gij hebt het zelf beslist en beredderd. Nu moet ge uw
plan trekken, en zoeken van je weg en uitkomst te vinden! Ge moet man zijn!
'k Ging wat verder eene zijstraat in, bekeek de herbergen, waar nachtverblijf te
bekomen was, en mat met m'n oogen waar iets van ‘mijn slach’ zou te vinden zijn!
Niet te duur, maar toch mocht ik nu ook niet verzeilen in eene dier kroegen,
waarvan Zola zulke schrikverwekkende dingen vertelde. Mijne keus was weldra
gedaan: ‘In Zottegem’.
Wat me wel verwonderde, 'k sliep lijk 'nen steen, de heele nacht door! Mijn eerste
werk, 's morgens, was: een dagblad koopen, om te zoeken in de rubriek voor
werkverschaffingen.
- Men vraagt: koetsier, de stad kennende en huiswerk kunnende verrichten.
Koetsier? Dat kon er door. Huiswerk? Kon ik ook. Maar de stad kennende?... Was
ander muziek. Maar of ik wel 't recht had voor zulke kleine hindernis te wijken?
En ik naar de Vlaanderenstraat, waar men die koetsier vroeg.
- Ge kunt Fransch?
- Ja, Mijnheer!
- Met peerden omgaan?
- In mijn leven nooit anders gedaan!
- Ge kent de stad?
- Ja, Mijnheer
- Kom dezen namiddag terug!

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

30
Met kloppend hert en een pols die wel 100 sloeg, trok ik den winkel weer binnen,
en...
- Goed verstaan dat ge de stad kent?
Dat was geen kloppen meer van binnen, maar bonzen! En alles dat lijk door mekaar
raasde in mijn kop, en...
- Zeker, Mijnheer!
't Was er uit! En manmoedig wachtte ik 't overige af.
- Ge kunt beginnen tegen 30 franken te maande! Wanneer komt ge ‘binnen’?
- Morgen vroeg, Mijnheer?...
- Akkoord!
En 'k mocht gaan. Eens weer op de straat spoedde ik me neerstig voort, want de
nieuwe baas moest zich nu even bezinnen, me terugroepen, en onderzoek doen naar
mijne kennis van de stad? En van mijn Fransch?
Eerst als ik 300 meters ver was, even omgekeken om nog eens 't huis te bekijken
waar ik te rekenen van morgen, mijne kans op het bestaan zou spelen!
De stad kennen? Of dat nu zoo moeilijk zou zijn?... En hoe lang het wel zou
duren?... Een plan koopen, met een boekje var de straten, en m'n oogen goed de kost
geven! Ja, dat zou wel. Al voor andere vuren gestaan, met die programma's, in de
Scala!
***
In dien boterwinkel der Vlaanderenstraat heb ik nagenoeg een jaar van mijn leven
doorgebracht, en - dat zal u wellicht verwonderen - daar de heerlijkste dagen ge-sleten!
Ik had een peerd te onderhouden, en ermee de stad rond te rijden, met bestellingen
voor kliënten!
'k Was toen op mijn achttiende jaar! Zoo rijk als de zee diep is, ook als men geen
cent op zak heeft: rijk aan begoochelingen en hoop in de toekomst, die zoo breed
open ligt! In de lente van 't leven staan!
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'k Ben nu nagenoeg drie maal verder, en als ik langs dien loop van jaren ga, met mijn
peinzend oog, om te zoeken waar en wanneer het leven mij het schoonst en het
heerlijkst was, dan land ik altijd en onvoorwaardelijk op de bank mijner kar, binst
dat ik de stad rond reed. Een koning te rijk! Met de zon van de jeugd in mijn oogen,
een monkel op de lippen en een lied in den kop, dat ik naar buiten floot!
Nooit in mijn leven niet meer zooveel gezongen en gefloten, zooveel leute gehad,
als binst dat jaar van dat onbekommerd leven van 1899-1900!
Later grooter dagen gekend, lijk toen mijn eerste tooneelstuk zou opgevoerd
worden. Ook dien avond gedenk ik geeren. Of toen ‘we’ zegevierend uit de Ronde
van Frankrijk terug kwamen, en meer andere heerlijke gebeurtenissen beleefden.
Maar toch denk ik nog liefst van al terug, aan die dagen waarop ik, boven op mijn
kar gezeten, die de troon was van mijn koningdom, rond Brussel reed, met in mij de
muziek van een onbekommerd en zooveel belovend leven!
***
Maar dien dag, toen de ‘baas’ zei:
- Draag even die boodschap naar de ‘rue de la Putterie’. Ge weet toch waar het
is?
- Zeker, mijnheer!
Dat? Onthoud ik mijn leven lang. Die ‘rue de la Putterie’ lag zoo ongeveer 500
meters van de Vlaanderenstraat af. En 'k was nog niet heelemaal buiten schot, of
daar vroeg ik het aan een voorbijganger, of ze soms de ‘rue de la Potterie’ niet kenden?
- Zeker, maar dat is redelijk ver van hier, in de richting van de Zuidstatie.
Ik er naartoe: 'k moest in nummer 86 zijn. Maar in die straat gekomen, vastgesteld
dat er niet zooveel huizen in
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stonden. Gevraagd en getaald, tot het uitkwam: 'k had me vergist, 't moest ‘rue de la
Putterie’ zijn. Rechtsomkeer gemaakt, en twee uren later was ik opnieuw thuis, om
te zeggen... dat ik misverstaan had, en d'eene straat voor d'andere nam.
'k Kwam er van af met wat ronkende woorden van Mijnheer, die meende dat ik
algelijk wat beter moest opletten!
Erger was 't op dien andere dag.
- Of ik de ‘avenue Livingston’ wist zijn?
- Zeker, mijnheer!
- Ga maar inspannen, en neem de beste wagen!
De schimmel werd in de kar gestoken, en voor de deur gekomen riep de ‘baas’
door 't openstaande venster:
- Even wachten. Mevrouw komt dadelijk!
Ik meende door de grond te zinken! Stel je voren: ik had gezegd de Livingstonlaan
te weten zijn, maar ik kon het niet eens verzekeren of hij in België lag, of in Frankrijk!
Mevrouw zou instappen, en ik ‘ju’ zeggen, zonder te weten of ik rechts of links
moest!
Nooit te voren voor heeter vuren gestaan!
Mevrouw stapte in, en ik... instinkmatig zei ik: ju!... De kar ging aan 't rollen, en
terzelfdertijde de teerling waarmee ik om mijne plaats speelde!
Wat ik tijdens dien tocht naar de Livingstonlaan heb afgezien?... Van binnen in
de wagen, gaf Mevrouw het teeken, waar ik in te slaan, of hoeken om te draaien had!
Die laan? Al den overkant van de stad: minstens 4 Klm. ver! 'n Echte ramp!
En 'k vreesde voor 't ergste! Maar 't liep weeral beter af dan ik dierf vermoeden.
Thuis gekomen riep Mijnheer me bij hem, en...
- Gij hebt gelogen toen ge me verklaardet de stad te kennen. Zeg me waarom?
- Omdat ik kost wat kost aan werk wilde geraken, en
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wel wist dat het niet zou gaan, als ik het beleed van de stad niet te kennen!
En daarmee was 't ‘incident’ gesloten. Ik kon blijven, maar...
- In 't vervolg beter uit je oogen zien!
Ik bleef er 10 maanden - de schoonste van mijn leven! En toen ging ik in dienst,
als ‘chasseur’ in een Automatique.
Later zou ik een bediening krijgen op de Red Star booten, en 't lag in mijne
bedoeling van de wereld rond te reizen!
Maar omdat ik minderjarig was, moest ik de toelating bekomen mijner ouders, die
de onderpastoor gingen vinden, om te zeggen:
- Dat ik verloren zou loopen, en dat ze me nooit meer zouden terugzien!
Op een dag kreeg ik te Brussel een brief van den onderpastoor, om te zeggen:
- Als ge wilt heb ik voor u eene plaats bij den notaris.
Ik ging er henen en 'k werd aanveerd. Daar, bij dien notaris, de meest vervelende
mijner dagen gesleten: het bureel dat bestendig rook naar oude plakbrieven, en
vermuft perkament! En dan die droge, versleten en holle klanken van wetteksten!
Altijd 't zelfde, en eeuwig herhalende vandaag, wat men gisteren al schreef, en morgen
weer zou neerpennen! Om er neurasteniek bij te worden!
Maar dàt moet ik bekennen en toegeven: in die negen jaren notarieele praktijk,
veel bijgeleerd, ‘want ik zou voor Deurwaarder studeeren’. 't Kwam er natuurlijk
niet van. 'k Wil zeggen van dat deurwaarderschap. Van 't studeeren wel. En veel.
Dan ben ik beginnen schrijven in een lokaal blad, over sport, en in 1902 betwistte
ik mijne eerste koersen. Het notariaat zou ik verlaten en ‘coureur’ worden!
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Uit de eerste jaren der Wielersport.
Hoe ik nu eigenlijk tot de Wielersport gekomen ben?... Kan ik zelf niet zoo heel juist
zeggen. Wat ik nog wel weet is, dat ik voor de eerste maal een velodrom zag, te
Oostende, in 1897, waar ik een match bijwoonde tusschen Protin, die won, tegen
Ruinart en Jules Ficher.
Is 't misschien op dien dag dat in mij het vuurtje van de sport aan 't veunzen ging?...
Misschien wel!
Of had de koorts me al vroeger te stekken? Toen ik nog naar school ging, en er
altijd bij was, als er te ‘loopen viel om ter zeerst’?
Onze meester die 't zoo geeren zag. En wij die 't nog liever deden. Ga nu maar
niet denken dat die wedstrijden deel mieken van het schoolprogramma, want in die
tijden wist men nog niet, dat lichaamlijke opvoeding er zoo noodig was, als
verstandelijke ontwikkeling!
Wat men ten anderen in de jaren 1939 nog altijd maar niet wist, in onze
regeeringskringen. Kwam wellicht omdat men zich te veel in te laten had met de
kiesbelangen, om zich om het lichaamlijk welzijn van het volk te kunnen bekommeren.
Maar om terug te komen op dat ‘loopen om ter zeerst’, herinner ik me nog altijd
de bemerking van den meester:
- Waar die ‘haring’ het wel mag uithalen?...
Want van den athleet had ik daaromtrent zooveel als eene breinaald!
En dat bewijst doodeenvoudig, wat we ten anderen later dikwijls hebben
geschreven, dat het athletiek vermogen van buiten uit, noch te meten, noch te wegen,
noch te schatten is, omdat het menschelijk organisme van die diepten heeft, waarachter
men met het bloote oog niet komt!
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Van voetbal wisten we juist niets af, in den platten lande wel te verstaan.
Zwemmen had voor ons geen andere beteekenis, dan een kosteloos bad nemen,
of verkoeling zoeken als 't al te warm was!
Maar de Wielersport, ja, daar hadden we iets aan, omdat er enkele velodroms
waren in den lande, en voornamelijk: drie te Brussel; deze van Longchamps, van
Terveuren en Ter Kameren Bosch; twee te Antwerpen; een te Oostende, te
Blankenberge, Kortrijk, Gent, Doornijk, Bergen, Hamme, Jemeppes, Luik, Spa, La
Louvière, en Verviers.
Voor mijn paart heb ik geen andere gekend dan Zurenborg te Antwerpen, Oostende,
Blankenberge en Ter Kameren Bosch.
Hier leerde ik - 't was in 1899 - Jules De Geeter kennen, een Rumbekenaar die te
Brussel woonde, waar hij terzelvertijde beenhouwer was en coureur. Tijdens dat jaar
won hij, als pisterenner, het kampioenschap van België op de baan!
In die tijden had ik ook mijn rijwiel, en de goeste om te koersen was er al. Op een
dag ging ik mee, met Jules De Geeter en Jeroom Decat - nog een verstokte liefhebber
der eerste dagen - om te oefenen op den velodrom van Ter Kameren Bosch, en met
den slag was ik genezen van de begeerte om te koersen: 'k lag te ver onder!
***
Het middelpunt der Wielerbeweging dier tijden - ik Het middelpunt der
Wielerbeweging dier tijden - ik spreek van 1890 tot 1900 - lag meer in 't oostelijk
gedeelte van 't land, en 't zijn de sprinters die 't veld beheerschten.
Weliswaar hadden we André die Parijs-Brussel won van 1893, en de Gebroeders
Marcel en Charles Kerff, met Moreau en Frits Van der Stuyft als baanrenners van
min-
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dere of meerdere gehalte, maar 't zijn de Waalsche sprinters Protin, Grogna, Van den
Born, Broka, met den Brusselaar Houben die de plak zwaaiden, omdat de Vlamingen
Ficher en Deleu al van minder gehalte waren.
Van André gesproken, de ouderen van dagen zullen 't zich nog herinneren dat, na
zijne overwinning in Parijs-Brussel, hij door Koning Leopold ten Paleize werd
geroepen, om er een herinneringsmetaal in ontvangst te nemen:
- Omdat ge de sportvlag van ons land eer hebt aangedaan!
Aldus de Koning tot André. Maar weinigen wellicht, die 't nog weten, dat André
op zulk eene triestige wijze om 't leven kwam. De weelde der overwinning die hij
geen meester kon, en de last van den roem die hem te zwaar woog, zoo dat hij
verzeilde in een midden waar een tuchtloos en liederlijk leven hem heelemaal
ontredderde, zoo naar het lichaam als naar de ziel; en na poging tot zelfmoord te
hebben gepleegd, stierf hij in een huis voor krankzinnigen!
Marcel Kerff stierf een andere geweldige dood. Bij den uitzet van Marseille-Parijs,
zijnde 1000 Klm. viel hij bij het afrijden van een berg, en kwam zoo ongelukkig
terecht op de rotsen bezijden de baan, dat hij enkele uren nadien bezweek aan eene
dubbele schedelbreuk!
Van den Born, Protin en Grogna brachten het er beter af, en na eene zeer rijke
loopbaan kwamen zij in de nijverheidswereld, om er eene vooraanstaande plaats in
te nemen.
***
In een boek van den Franschman Paul Hamelle, enkele bijzonderheden gevonden
over 't ontstaan, en de eerste dagen der Wielersport.
Naar het heet moet er in 1850 reeds spraak zijn geweest van koersen, op een tuig
dat op twee wielen stond, en met
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de drijvende kracht van de beenen voortbewogen werd!
't Is in 1878 dat de Parijzenaar Sergent met een rijwiel voor den dag kwam, dat
bij middel van keten en tandwiel werd gedreven.
In 1899 won Cassignard het eerste Kampioenschap van Frankrijk: op Bicycle
waarvan het achterwiel zooveel kleiner was dan 't voorwiel. De zadel 1.20 m. hoog
van den grond.
In 1888 vervaardigde Dunlop zijn beruchte luchtband. Te voren reed men op volle
gummibanden. Maar Michelin die de luchtband van Dunlop verbeterde, in 1891,
door hem ‘démontable’ te maken; dat wil zeggen: gemakkelijker op en af de velgen
doen.
Want in 1891, tijdens Parijs-Brest en terug, had Jiel Laval 28 minuten noodig om
van band te veranderen. Met de Michelin ging het veel rapper en gemakkelijker.
Het rijwiel waarmee Terront in 1891 Parijs-Brest en terug won, zijnde 1200 Klm.
in 71 uren, woog 28 Klg. Eene foto ervan gezien: met lantaarn op, en allerhande
benoodigdheden voor onderwege.
Het is tijdens deze koers dat Jiel Laval overvallen werd, door de onweerstaanbare
begeerte om te slapen. Hij lag in leidende positie, maar het duurde 8 uren eer men
hem kon overhalen om op te staan, en weer te starten.
Het is in 1897 dat het vrijwiel (pion libre) op de wereldmarkt kwam, en 'n heele
revolutie te weeg bracht, niet alleenlijk in de nijverheid, maar ook en vooral in zake
snelheid en rekords.
In 1891 werd de eerste Bordeaux-Parijs betwist; in 1896 volgden Parijs-Brussel
en Parijs-Robaais, de drie klassieke wegwedstrijden waarmee Henri Desgrange de
Fransche sportmassa in rep en roer stelde, en ook in de omgevende landen
belangstelling verwekte.
De eerste overwinnaars van Bordeaux-Parijs waren Engelschen.
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De tweestrijd van den stayer Stephane tegen den sprinter Cottereau, in Bordeaux-Parijs
van 1893, groeide uit tot een legende. Want de sprinter die beweerde: dat deze die
de rapste is en de beste op 1000 meters, het ook moet wezen op 1000 Klm. En hij
bewees het met de daad.
Maar de sprinter Corre die 't op zijn kosten leerde, dat er aan alle regels
uitzonderingen zijn, want hij daagde den stayer Stephane uit, voor een inzet van
10.000 franken - in 1893 hadden ze nog eene goudweerde - over een afstand van
1000 Klm. met gangmakers, in den Wintervelodrom van Parijs. Corre moest het
onderspit delven.
De beste renners van die tijden hielpen als gangmakers, en zonder vergoeding.
Of men dat nu nog bekomen kan?...
***
De voornaamste gebeurtenissen uit die tijden?...
't Is in 1894 dat de beroemde Zimmermann uit Amerika naar Europa kwam, als
de ‘ongeslagen koning der sprinters’.
Van hem sprekende heeft Desgrange me meer dan eens gezegd:
- Heele generaties van sprinters weten komen en gaan, maar van allen was
Zimmermann volgens mij de beste!
Ze zijn niet talrijk in de wereld, de renners die 't kunnen zeggen: dat ze
Zimmermann regelmatig hebben geslagen. Houben is er een van.
't Gebeurde in 1894, en in het Ter Kameren Bosch te Brussel. Eene ongehoorde
massa van toeschouwers, die gekomen waren uit alle hoeken van het land, en van
ver buiten onze grenzen.
Op 300 meters van de aankomst, demareerde Houben zoo razend snel, dat
Zimmermann er bij verrast werd, en een tiental meters verloor. Met verbeten woede
zette hij
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den Brusselaar na, maar kwam toch enkele centimeters te kort.
De geschiedenis leert dat Zimmermann onmiddellijk na 't afstappen van zijn rijwiel,
op Houben afging, hem de hand drukte en geluk wenschte, maar terzelfvertijde vroeg
om den match te herloopen, voor een inzet van 10.000 franken, of nog meer!
Houben weigerde natuurlijk! Waarin hij gelijk had. Maar Desgrange heeft het me
nadien verteld:
- Zimmermann heeft die nederlaag nooit goed verteerd, en er zijn leven lang spijt
van gehad!
Als ik me niet bedrieg werd hij maar twee maal verslagen, tijdens zijn verblijf in
Europa, en toen hij terug naar zijn vaderland afreisde, liet hij de indruk na, dat hij
werkelijk de onklopbare sprinter was!
Maar drie jaren later, toen hij de wapens al lang had neergelegd, liet hij zich
overhalen om nog eens te koersen, en nog eene reis naar Europa te ondernemen.
Maar hij was nog slechts de schaduw van wat hij eenmaal was!
- Spijtig, schreef Desgrange in ‘L'Auto’, dat hij het schoonste beeld van een heerlijk
aandenken, zoo roekeloos te gruizelen sloeg!
Zimmermann keerde in alle stilte naar Amerika terug, nog eer al zijne
verbintenissen ten einde liepen, meer gebroken en gekwetst naar de ziel, dan naar
het lichaam!
En nooit meer van hem gehoord!
***
Het is in 1894 dat Lodewijk Morin zijn hoogtepunt bereikte, als Fransche sprinter,
en in 1897 trok hij zich reeds terug, aan den ouderdom van 24 jaren.
- Ik heb genoeg om te leven!
Was zijn besluit. Maar daar was wat anders bij. Morin die een meisje huwde uit
den begoeden stand, en de schoon-
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ouders die 't niet geeren hadden, dat hun schoonzoon zou voort koersen.
In 1895 won de Luikenaar Robert Protin, het Kampioenschap van de wereld te
Keulen, tegen den Amerikaan Banker, en den Belg Huet.
Ook Houben was toen eene wereldberoemdheid geworden, waartoe zijne
overwinning op Zimmermann natuurlijk veel bijgedragen had.
Sedert lang zaten inrichters en sportliefhebbers op den loer, voor een match
tusschen Houben en Protin, en die kwam eindelijk in 1895, bij de betwisting van den
Grooten Prijs des Konings, en in tegenwoordigheid van Leopold de Tweede.
De belangstelling was geweldig, en de toeloop ongehoord. De spanning tusschen
de supporters van de twee kampioenen was ten hoogste opgedreven.
Men kon een muisje hooren loopen, toen de eindloop begon. Zijde aan zijde
begonnen ze aan de 200 laatste meters, en zijde aan zijde bolden ze over de lijn!
- Wie wint er? vroeg Koning Leopold.
- Gelijk over de meet, Sire! Er zijn dus twee overwinnaars en maar één eeremetaal.
Wat daarmee gedaan?...
- Ik zal er een bij geven, antwoordde Leopold. Zij hebben het ruimschoots verdiend!
In die tijden kenden de velodroms een ongehoorde bloei, en waren de renners van
aanzien. Misschien wel omdat ze van hun beroep zulk een hoogen dunk hadden?
Omdat Protin liefhebber was, en het wilde blijven, weigerde hij gedurende twee
jaren lang, een match te loopen, tegen den beroepsrenner Cassignard.
Deze woonde te Bordeaux en ging naar Parijs de snelheidskoersen betwisten, op
eigen kosten en risico. Het moet er ook bij gevoegd dat hij de zoon was eener begoede
familie, die gemakkelijk die kosten kon afdragen.
Buiten Edmond Jacquelin, de meest populaire van alle
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sprinters uit die tijden - misschien wel omdat hij uit den volke was - stamden bijna
alle renners uit een zekere begoede stand.
Bourillon was de zoon van een garagist, en eindigde zijn levensloop als
operazanger. De ouders van Marcel Cadolle bewoonden een kasteel. Harry Meyers
was de zoon van een brouwer en Zimmermann, evenals Banker en Johnson, waren
echte Amerikaansche gentlemen!
Michaël won nagenoeg 500.000 franken met te koersen - goudfranken; en kocht
zich een stal koerspaarden. Maar in twee jaren tijd waren die 500.000 franken gaan
vliegen, en toen herbegon Michaël als stayer, om opnieuw een fortuin te winnen!
Koersleiders en Sprinters droegen hoogen hoed, en deden denken aan de ministers
onzer dagen!
Er wordt een grap verteld van Jacquelin, in verband met die hooge hoed. Op een
dag liep hij een match. Hij meende gewonnen te hebben. De aankomstrechter zag
het anders. Vandaar een woordenwisseling tusschen den heftigen. Jacquelin, en den
aankomstrechter, en dezes hooge hoed die, in tegenwoordigheid van de duizende
toeschouwers, door den renner van het hoofd werd geslagen, zoo dat hij wel 20 meters
ver spetterde!
't Heeft hem natuurlijk eene straf gekost. Maar intusschen was het gebeurd.
't Is in 1898 dat in de straten van Robaais, ter gelegenheid der aankomst van
Parijs-Robaais, de ordedienst werd gehandhaafd door het leger, en dat de dienstdoende
soldaten de wapens boden, ter vereering van den overwinnaar Maurits Garin.
En 't is in 1899 dat Jacquelin een zelfde match aanging, van Corre tegen Stephane
in 1893, maar met dien verstande dat de afstand maar over 50 Klm. ging, en tegen
Constant Huret, de beste stayer van die tijden.
Jacquelin beweerde ook, lijk Cottereau, dat de beste
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over 1000 meters het ook moet wezen over langere afstand, maar hij leerde op zijne
kosten dat het niet altijd waar is!
Zimmermann hield er eene andere leering op na:
- Dat een sprinter nooit andere koersen mag betwisten, dan deze die werkelijk
passen in het kader der pure snelheid!
Hij predikte zelfs dat een sprinter, om de harmonie en de lenigheid zijner
spierkrachten niet te verstompen, zich nooit op den weg mag oefenen.
Ellegaard was eene andere meening toegedaan, en opperde de gedachte:
- Dat alle snelheidskoersen over ten minste 10 Klm. zouden moeten betwist, en
met gangmakers, tot op het oogenblik dat de eigenlijke sprint moet begonnen!
Zooveel koppen, zooveel zinnen, en daarmee wacht het problema nog altijd naar
eene oplossing!
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De Wielersport in verval.
Het hoofdstuk dat vorengaat is min of meer gemaakt van cijfers en namen, van feiten
en gebeurtenissen, met een kijk op de wording van de Wielersport, en den hoogen
bloei die volgde.
Rond de jaren 1900 kwam de algemeene kentering, en miek de sport eerder een
kringloop naar beneden.
Protin, Houben, Morin, Bourillon, Zimmermann, Meyers, Tommasilli, Momo en
meer anderen bliezen den aftocht, of waren in verval. En van lieverlede ging de
beweging nu dood aan de onverschilligheid van de sportmassa.
Amerika hield zijne Zes Dagen koersen in leven, en Desgrange zijne klassieke
baankoersen boven water, maar in eigen land?... Ging de belangstelling te loor, en
de velodroms ten onder.
Ik ken slechts twee velodroms die de stormen van het bestaan trotseerden: deze
van Robaais, die aan de West Vlaamsche grenzen lag, en van Zurenborg, waar we,
in 1905 het Wereldkampioenschap der sprinters wisten winnen door Poulain, vóór
Mayer en Ellegaard.
Maar buiten dat?... Niets meer in den lande, tenzij in West- en Oost-Vlaanderen
nog wat straatkoersen, die in leven werden gehouden door enkele taaie en koppige
doorzetters.
Het is in die tijden dat we zelf zijn opgetreden als renner, maar spijtig genoeg de
kunde misten, en het athletiek vermogen, om tot buiten onze grenzen te geraken, zoo
dat onze werkkring niet wijder ging en niet verder liep, dan bij de straatkoersen van
West- en Oost-Vlaanderen.
En omdat we 't nu voort willen houden, bij de eigen beleefde gebeurtenissen vermits ons boek niet eene Geschiedenis van de Wielersport begeert te zijn - zult ge
ons, hoop ik, wel willen verontschuldigen, zoo het beeld van
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dit hoofdstuk bijna uitsluitelijk in een lokaal kader steekt, en van lokale kleuren is
gemaakt!
't Is ten anderen uit West-Vlaanderen dat Cyriel Van Hauwaert gekomen is, in
1907, om met de zegevaan van Bordeaux-Parijs rond te gaan in den lande, en de
menschen weer wakker te maken, en belangstelling te verwekken voor de vernieuwde
Wielerbeweging!
Maar tusschen 1900 en 1907, stonden die keikoppigen om het veunzend vuurtje
van de sport, toch min of meer in brand te houden!
En die koppigen waren: de Gebroeders Commeyne, Gebroeders De Geeter, Seys,
Naert, uw dienaar en, later: Wancour, Coussement, Arthur Van der Stuyft, Haeck,
Gebroeders De Voghelaere die de opvolgers waren van de Braeckman's en de
Stragier's of Deroeck uit Oost-Vlaanderen!
Veel koersen waren er toen niet: enkelijk op Zonen Feestdagen. Want in die tijden
was 't nog mode van te werken in de week, lijk de ziekte der werkloosheid nog niet
gekend was.
Wie wilde koersen moest dus vóór of na het werk de oefening verrichten.
De wedstrijden waren doorgaans verdeeld in Snelheid, Fond- en Vertroosting.
Hooger dan 100 franken gingen de prijzen niet, maar deze die de vertroostingskoers
won, kon algelijk nog 100 franken halen.
Ter waarheidswille echter dient er gezegd, dat men toen zooveel kocht met 10,
dan in 1939 met 500 franken!
't Verschil was anders niet groot!
***
't Is in de jaren 1902, 1903, 1904, dat we deel mieken der korporatie van renners die
de straatkoersen van Vlaan-
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deren afketsten. Als ik het niet langer volhield, dan is het doodeenvoudig omdat ik
over meer begeerten beschikte, dan athletieke middelen. En toch ben ik eenmaal 2e
geweest in een Kampioenschap van Vlaanderen dat, - u vast houden, - dat werd
betwist achter motors en over een Omloop van Roeselaere, Meenen, Kortrijk, Izegem,
Roeselare, twee maal af te leggen!
Ja, achter motors!
In dien koers was ik tweede, maar om eerlijk te zijn, zou ik er moeten bijvoegen,
dat ik 20 minuten achter was, bij den overwinnaar Fons Seys. Lijk ik niet eens meer
kan zeggen, of er meer dan 2 aangekomen zijn! Seys was van Beythem en Staf De
Geeter van Rumbeke. In mijne oogen waren ze de twee beste straatkoersers van die
tijden. De Geeter had zelfs naar mijn inziens, minstens zooveel athletieke kwaliteiten
als Wancour en Van Hauwaert, die later zulk een overwegende rol zouden spelen in
de Internationale Wielerbeweging.
Maar De Geeter is jong gestorven, ten gevolge eener ziekte die in den volksmond
noemt: verheetheid.
- Ge ziet wel, zegde mijne moeder, dat ik gelijk heb te beweren, dat koersen gelijk
staat met zelfmoord plegen!
Welk verschil met de moderne moeders, die het reispak gereed maken, en bij het
vertrek tot op den dorpel komen, om te zeggen:
- Jongen, God zegene en beware u!
De Fondkoers die tusschen de Snelheid en de Vertroosting werd betwist, ging
doorgaans in den vorm van een handikap, en omdat ik in 1903 een paar redelijke
uitslagen miek, in Gent-Blankenberge en terug, in Brussel-Oostende, was ik een
vermaardheid geworden, en kreeg ik de eer van samen met Fons Seys, nog al dikwijls
van achter geplaatst te worden.
Het gevolg was dat ik nog maar moeilijk aan mijn prijzeke gerocht, en in 1905
reeds met de pen ging gaan zoeken, wat ik met de pedalen niet kon vinden.
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Seys was, wat in 't sappig West-Vlaamsch heet: taai lijk een wis! Werkelijk de
prototype van den straatkoerser, met zijn verzet van rond de 8 meters!
Niet lachen en niet schokschouderen, ik spreek ernst: in die tijden reden we al
onze koersen met rond de 8 meters verzet!
Waarschijnlijk omdat er geen velowegen waren, en wij het aflapten over de
straatsteenen die Julius Cesar destijds van Rome meebracht, samen met de mare, dat
de Belgen de dappersten aller Gallen waren!
Seys kon ook over lange afstanden rijden, want in 1901 was hij 11e in
Parijs-Robaais, waar ik hem als gangmaker zou helpen; maar 't kwaad dat er mee
bemoeid was, of wat anders, want de uitslag was: dat ik Seys niet eens kon volgen,
zoodat er van hem te helpen geen spraak was!
In 1902 wisten we hem een koers winnen van Brugge naar Zedelgem, ‘om in den
minsten tijd’. Ge ziet wel dat Henri Desgrange niets uitgevonden heeft, maar in voege
bracht wat reeds mode was in het Vlaanderen van 1902.
***
Veel verder dan de grenzen van het ‘Leeuwennest’, gaat mijne ‘wetenschap’ niet
over de Wielersport van 1902 tot en met 1907.
Gaandeweg zagen we de Beweging groeien en gedijen, bij zoo ver dat in 1906 er
niet veel kermissen meer waren, zonder hun straatkoers.
Van den Belgischen Wielrijdersbond, van Kategorieën of Vergunningen hoorden
we weinig of niet spreken, en bijna alle koersen droegen den onverstoorbaren titel:
‘voor alle renners’!
Ik zal niet beweren dat de toeloop van volk zoo groot was als ter dage, maar wat
ik met zekerheid zeggen kan is: dat ik in 1903 een match geloopen heb, te Wijnendaele
bij
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Torhout, tegen Seys, op St. Pietersdag; en in Oktober tegen Staf De Geeter, en dat
er van weerskanten de baan, over een afstand van 4 Klm. een dubbele haag werd
gemaakt door de toeschouwers!
De eerste match won ik met een halve lengte, en den tweeden verloor ik met wel
300 meters!
Van af 1905 ging het in stijgende lijn, met vernieuwde belangstelling. Naast Seys
en de specifieke straatkoersers van dien tijd, kwamen er nieuwe en andere opdagen,
die al wat van den eigenlijken baanrenner mee hadden, als daar waren: Wancour,
Abel en Guido Devogelaere, Jules Masselis, Urbain Steyaert, en meer andere, met
aan de leiding hun aller koning der Kermiskoersen: Kamiel Haeck van Aalter, met
zijn ordonnans ‘Nandje’ Dewaele!
***
Op een dag, 't was in 1904, stonden we startensgereed, te Beythem bij Roeselare.
Seys stond scratch, en uw dienaar er naast.
- Als we dien kunnen krijgen, zei hij tegen me, wijzende op een kloek gebouwde
kerel van 21 jaren, dan winnen we vast en zeker de koers.
Ik kon niet eens 't wiel van Seys houden, want mijne ster, die nooit glansrijk
gepinkeld had, was heelemaal aan 't uitgaan!
Maar Seys kreeg ook die kloekgebouwde kerel niet, die niemand anders was dan
Cyriel Van Hauwaert, en de koers won met meer voorsprong dan hij kreeg bij den
uitzet.
Om te betoonen dat hij kampioen geboren was, want dat was eene der eerste
koersen eener loopbaan die des te verdienstelijker is geweest, omdat Cyriel zoo niet
met eigen middelen, althans met eigen macht, zich dien weg naar de glorie van de
sport heeft moeten banen!
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Eene overgangsperiode.
Dat deze enkele bladzijden over de geschiedenis der Wielersport, van 1900 tot 1907
onvolledig zijn, weten we maar al te goed, lijk we er zouden kunnen bijvoegen dat
van nationaal standpunt beschouwd, er niet veel meer bij te halen is. Omdat, lijk we
reeds zegden, de velodroms een stille dood stierven, en de heele beweging scheen
begraven onder de ontzielende onverschilligheid van de menschen, die te voren eene
begeesterende en begeesterde sportmassa vormden.
Van waar dien ommekeer? Dat gebrek aan belangstelling?... Wie is 't wijs?... Ligt
het misschien in de gewone gang van 't leven, met zijn komen en keeren van moden,
van zeden en gewoonten, van levensopvattingen en levenstoestanden?... Na 1907 en dat zullen we verder zien - en onder den betooverenden invloed die uitging van
Van Hauwaert's kunde en prestaties, rezen de velodroms weer uit den grond lijk
paddestoelen, en liepen stampvol van toeschouwers; om enkele jaren later - niet veel
- het lot te ondergaan van deze die vóór 1900 bloeiden: eene stille dood!
In Frankrijk hield de beweging stand, en 't is ten anderen dààr dat onze renners
die overwinningen gingen halen, waarmee ze de eigen nationale beweging weer
hebben bezield en in gang gezet. Maar intusschen stonden we voor de naakte en
onverkwikkelijke waarheid: dat de internationale Wielerbeweging bij ons, een doode
letter geworden was. En om het te bewijzen, weze 't genoeg van te herinneren dat in
1902, 1903, en 1904 zelfs niet eens een nationaal Kampioenschap op de piste werd
betwist, ook niet op de baan in 1901 1902, 1903, 1905, 1906. Omdat er geen
belangstelling voor was, en geen bestaand organisme bij machte om het dingen op
de beenen te zetten!
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Zoo laag was onze Wielerbeweging gevallen.
Juist daarom dat we des te meer bewondering hebben voor die keikoppige
Vlamingen, die 't binst die magere jaren, toch moedig volhielden, en 't beletten dat
het veunzend vuurtje heelemaal zou uitdooven!
Dat ik bij voorkeur aan die jaren terugdenk, zal wel niemand verwonderen, vermits
we ons eigen klein steentje hebben bijgebracht, om het gebouw op te trekken, dat
later zijn toren zou uitsteken, in de hoogten van roem en eere!
Ik ben nooit een kampioen geweest, zelfs niet met de allerkleinste K, maar 'k heb
van die herinneringen bewaard die me mijn leven lang zullen bijblijven.
Lijk die aankomst na Brussel-Oostende van 1903, waar ik derde werd geplaatst,
omdat de aankomstrechters zelf niet heel goed wisten, wie van den groep eerste of
zesde was, doordien dat ze werden omver gereden, door dezerazendsprintenden groep
- 't ging immers berg-af, op de Koninginnelaan.
Ik weet het ook nog van Gent-Blankenberge en terug, waar ik derde toekwam, en
een orgel de Brabançonne aframmelde, bij zoo ver dat ik vragend opkeek: of ik dan
wel de eerste was?
Ik weet ook nog van die overwinning die ik behaalde, in Oktober 1904 op Wancour,
die een paar jaren later een onzer beroemdste renners zou worden. Die zege haal ik
er met opzet bij, omdat het eene der zeldzame is van beteekenis uit mijne heele
rennersloopbaan. Want ten slotte ben ik niet veel meer geweest, dan een straatkoerser
van zeer licht allooi. Maar ook juist dat is me later te pas gekomen, als ik
sportkronijker en dagbladschrijver geworden was.
Omdat ik me altijd zoo in te spannen had in de koersen om mee te kunnen, leerde
ik des te beter de reëele kunde in den athleet meten en waardeeren.
Ik heb voornamelijk Binda zien opgeven in de Ronde van Frankrijk, omdat het
hem faalde aan moreele kracht
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om vol te houden, bij inzinkingen en tegenslagen. Waarom? Omdat Binda over
zoodanig veel athletieke eigenschappen beschikte, dat hij het nooit leerde van beroep
te doen op de wilskracht in hem. Zóó was Jules Van Hevel ook. Pier Van de Velde,
integendeel, hebben we weten beginnen en opkomen, weten klauteren en klimmen
op den ladder van de sportkunde, met de wilskracht van iemand die niet versagen
wil, omdat hij het wist dat versagen de beteekenis zou krijgen van verloren te zijn,
doordien dat hij over niet genoeg athletieke vermogens beschikte; al leerden we later:
dat schijn bedriegt! Want van buiten-uit bezien, leek Pier een tenger ventje, dat het
tekort aan lichaamlijke kunde moest aanvullen, met koppige wilskracht. Maar in
Parijs-Robaais en de Ronde van Vlaanderen van 1914, maar vooral in de Zes Dage
n van Brussel van 1922, gezien dat hij veel meer kon dan we wel bevroedden, en
wisten.
Hadden we vroeger ten anderen geleerd aan René Pottier, dat pak beenderen dat
aan mekaar gebonden was met wat zenuwen, maar waarmee wonderen van
uithoudingsvermogen werden verricht!
Leerden we schatten en meten en waardeeren, zegden we, omdat we zelf ter school
waren gegaan om lessen op te zeggen, en dingen te verrichten, waarvoor we niet
eens bekwaam waren. Die bevindingen in die school opgedaan, zijn ons altijd goed
van pas gekomen, en leerden ons dat om een renner werkelijk te leeren meten, men
moest beschikken over het vermogen om diep onder 't rugnummer te gaan kijken,
hoe 't organisme van den athleet werkelijk in mekaar was gestoken!
't Is immers in de Sport lijk in 't Maatschappelijk leven: de harde school van 't
leven is de leerzaamste!
En omdat ik zelf maar een minderwaardige athleet was, heb ik des te gemakkelijker
het maakwerk leeren onderscheiden van de eigenlijke kunde!
***
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Vooraleer het jaar 1907 aan te pakken, tijdens hetwelk Cyriel Van Hauwaert de vlag
ging dragen eener vernieuwde Wielersport, moeten we even een paar jaren terug,
om het verband te leggen tusschen onze nationale beweging in herwording, en de
internationale waarvan het zwaartepunt wel degelijk in Frankrijk lag, zoowel voor
wat betreft de baan-, als pistekoersen.
In Duitschland had men weliswaar enkele beroemdheden als daar waren: Willy
Arend, Walter Rutt, Huber en Seidl, of Robl en Gunther, maar van 1900 tot 1904
vond men er niet eens de noodige moreele en geldelijke kracht, om er de
pistenkampioenschappen in te richten.
Hetzelfde. verschijnsel in Italië. Terwijl Amerika het bijna uitsluitelijk hield bij
zijne Zes Dagen, die te veel van het spektakel hadden om genoeg van de sport te
kunnen hebben.
Weet ge dat er in 1900 vijf Zes Dagen werden betwist in de Vereenigde Staten?
Namelijk te New-York, Pitsburg, Boston, Buffalo en San Francisco.
Dit om te betoonen dat ook al, in die tijden, de Six Days meer van een circusvertoon
hadden dan van de sport. Waaraan ze ten anderen zijn dood gegaan. In Europa althans.
In Frankrijk echter vierde de Wielersport hoogtij, zoo wel in de velodroms als op
de baan.
Naast den bestaanden Buffalo-velodrom werd het Prinsenpark opgericht, waarvan
Henri Desgrange in hoogst eigen persoon de bezielende zanger was, in zijn pas
gesticht blad: Velo-Auto, dat later kort weg ‘L'Auto’ zou worden, waarmee hij ten
andere wonderen zou verrichten, van organisatorisch standpunt beschouwd, en
mirakelen van begeestering zou verwezenlijken.
***
Nog een paar bijzonderheden uit de periode van 1900 naar 1907.
Toen we zelf nog de straatkoersen van Vlaanderen afketsten, ik bedoel in 1902
en 1903, leerden we Arthur
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Van der Stuyft kennen, die de zoon was van Frits, die zelf renner was geweest, en
eene der verdienstelijkste van zijn tijd. Mijn verste herinnering gaat naar een koers
Rijsel-Oostende die, als ik me niet bedrieg, gewonnen werd door Moreau, en waarin
Frits Van der Stuyft eene eereplaats veroverde. Dat moet in 1897 of 1898 zijn geweest.
Arthur Van der Stuyft leerde ik kennen, in een koers te Diksmuide, waar hij won
‘op zijn een been’, tegen renners met veel meer ondervinding en stielkennis; en later
te leper op het ‘plaine d'amour’. Van meet af aan, precies lijk Van Hauwaert ten
andere, heeft Arthur Van der Stuyft zich opgedrongen als een renner van eerste
gehalte. En 't bewijs ligt in 't feit dat hij reeds in 1903 gevraagd werd, om te New-York
de Zes Dagen te gaan betwisten, waar hij met Samson eene eereplaats veroverde,
wat al voldoende was, maar terzelvertijde de waardeering won van de inrichters Pat
Powers en Kennedy. Want na afloop van den koers werd hij onmiddellijk weer
aangeworven, om met John Stol de Six Days van 1904 te betwisten. Stol was eveneens
een beginneling in 't vak, maar samen leverden ze er meesterwerk. Want zonder een
‘incident’ dat hen eene ronde achterstel kostte, zouden ze die Zes Dagen hebben
gewonnen, vermits Stol de sprint won tegen Root, met wel 30 meters voorsprong.
Ik weet niet meer zoo heel juist om welke reden, die ronde achterstel op hunne
rekening werd geschreven, maar 'k weet nog dat al de gazetten van die tijden over 't
‘incident’ hebben geschreven, en in een zin die alles behalve gunstig was voor de
inrichters.
Van die Zes Dagen kwam Arthur Van der Stuyft terug, met eene nieuwe verbintenis
voor deze van 1905, die hij weer met Stol zou gaan betwisten. Intusschen had hij
ook naam en faam verworven in Europa, en hij kreeg een aanbod om in. Augustus
van 1905, den Gouden Bol te betwisten in den velodrom van Buffalo te Parijs.
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Die Gouden Bol was een koers van 24 uren, met tandems als gangmakers, en stond
op de lijst der oudste en meest klassieke wedstrijden.
Er werd gestart om 5 ure 's namiddags, maar tegen dat de avond ingevallen was,
moest er verhuisd naar de overdekte velodrom ter wille van den regen. Het duurde
vijf uren eer de ‘verhuis’ van renners, gangmakers, materiaal en toeschouwers gedaan
was. Van der Stuyft behaalde er eene verrassende, maar zeer toegejuichte overwinning
op Dortignacq, Nat Butler, Petit Breton en andere beroemde specialisten.
Als bijzonderheid wordt vermeld: dat vader Van der Stuyft zijn zoon persoonlijk
verzorgde, en hem iets te eten gaf dat mirakuleus scheen te werken op het organisme
van den renner, want zoo dikwijls of hij er van genomen had, kon men Arthur hooren
roepen tegen zijne gangmakers: Rapper! Rapper!
Later is hij een groote stayer geworden: eene der grootste van zijn tijd, en de
weerdige tegenhanger van de nationale Karel Verbist, die in 't jaar 1909 zoo
ongelukkig aan zijne dood kwam, tijdens een koers achter motos, op den velodrom
van 't Karreveld te Brussel.
Een andere groote tegenhanger van Thuur Van der Stuyft was Victor Linart, die
tot vier maal toe het wereldkampioenschap der stayers won. Van der Stuyft heeft
wel tien keeren - min of meer - aan dat Kampioenschap mee gedaan, maar mocht er
nooit in slagen de zege te behalen. Zijn broeder Leon integendeel, alhoewel
lichaamlijk gesproken veruit de mindere van Arthur, won dat kampioenschap in
1922.
Thuur Van der Stuft is ook eene der voorloopers geweest, en met Cyriel Van
Hauwaert wellicht de renner, die er 't meest heeft toe bijgedragen, om de Wielersport
weer op te wekken uit dien doodenden slaap waarin de beweging gedompeld lag in
't begin dezer eeuw!
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Cyriel Van Hauwaert's lastig begin.
Ik weet het nog, alsof het eerst gisteren gebeurd ware, van dien tweeden Paaschdag
van 1907 te Oostende: ik wandelde door de Kapellestraat, tot aan den boekwinkel,
waar ik ‘L'Auto’ zou koopen, het inrichtend blad van Parijs-Robaais, die daags te
voren betwist was geworden.
En 'k zie nog altijd dien grooten titel in het blad:
- Surprenante course d'un Belge!
Wie die verrassende koers had geleverd, wist ik te voren: Cyriel Van Hauwaert!
Ik leerde immers wat hij kon, toen ik zelf nog renner was, en vooral in 1906, toen
hij naast de beste renners van de wereld, lijk Trousselier, Petit Breton, Passerieu en
de Georget's of Wancour, Brussel-Robaais betwistte. Zij met tuben, hij met gewone
luchtbanden, en algelijk met d'eerste aankomen te Robaais, waar hij viel bij 't
binnenrijden van den velodrom.
Maar in Parijs-Toerkonje van 't eigenste jaar, reed hij nog beter, naast de eigenste
en zelfde tegenstrevers. Te St. Quentin echter verwisselde hij van rijwiel met Jules
Masselis, na breuk, en werd daarom buiten koers gezet, niettegenstaande hij bij hoog
en laag staande hield, dat anderen het hem hadden voren gedaan in dien eigensten
koers.
Hij werd buiten koers gezet. Was erg voor hem. Maar dat hij zoo goed gereden
had als de beste wisten wij, voelde hij ook zelf, zoodat hij tijdens den winter van
1906-1907 besliste:
- Op Paschen Zondag rijd ik Parijs-Robaais meê.
Een paar weken vóór dien koers was Catteau hem nog komen vragen: of hij soms
niet wilde dienst doen als gangmaker voor René Pottier?...
- Als gangmaker? Maar ik wil zelf mee rijden.
- Zelf mee doen? En uwe gangmakers?... Of wilt ge
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't misschien bolwerken, gij alleen tegen goed verzorgde en van gangmakers bediende
tegenstrevers? Gek is 't! Nutteloos werk, en nog nutteloozer uitgaven van reiskosten!
Wees verstandig en neem aan voor Pottier. Ge wordt goed betaald.
- Ik dacht na: Catteau kon gelijk hebben. En toch? De begeerte om mee te doen
haalde het op de rede en...
- Wat anderen reeds kunnen wil ik ook beproeven, en mijn besluit staat vast: Ik
doe mee!
***
Daags vóór den koers trok Cyriel Van Hauwaert naar Parijs. Hij was drager van een
aanbevelend briefje vanwege Frans Hoflack van leper, vertegenwoordiger der
rijwielfabriek ‘La Française’. Op dat briefje stond te lezen:
- Als ge dezen renner in uw dienst neemt, zult ge 't niet beklagen!
Na een paar uren wachtens, gerocht Van Hauwaert eindelijk bij den persoon in
‘La Française’, met wien hij over zijn deelname aan Parijs-Robaais spreken kon.
Die persoon was niemand anders dan Pierrard, die later den grooten sportbestuurder
zou worden van ‘Automoto’. En 'k heb het hem al wel tien keeren hooren vertellen:
- Ik zie hem nog altijd binnen komen in mijn bureel: een struische, gezonde kerel,
met beenderig wezen en energieke kop. Maar met onbeholpen manieren en gebaren.
Zoodat ik dacht: moet ik daar nu mijn tijd in gaan steken en werk van maken voor
Parijs-Robaais?
Ik las het briefje van Hoflack en...
- Ware ik van u, 'k zou er nooit aan beginnen. Gangmakers heb ik niet te missen.
Ik heb ze immers noodig voor de Georget's en deze mijner renners, die kans op
winnen hebben. Zonder hulp en gangmakers kunt ge niets verrichten. Dus al verloren
moeite en kosten voor u en voor
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ons. Maar wij willen toch iets voor u doen: de kosten betalen van uw terugreis met
den trein...
- En, vervolgde Piérard, ik zie Van Hauwaert me nog altijd aankijken, met oogen
die laaiden van verontwaardiging. Bij gebrek aan de kennis van de Fransche taal kon
hij niet zeggen wat hij wilde en bedoelde, maar 'k las het zoo duidelijk wat hij dacht:
- Ge wilt me niet helpen? 't Zij zoo. 'k Zal bewijzen dat ge ongelijk hebt. Maar uw
treinkaartje moogt ge houden.
- Ge wilt dus kost wat kost starten?
- Kost wat kost!
- Het zij zoo, maar het ligt niet in mijn macht te beslissen, of we voor u nog iets
kunnen doen. Ge moet de komst van ‘den grooten baas’, M. Hamont, afwachten.
En Pierrard, die voort vertelde:
- M. Hamont kwam, en we hadden allerhande zaken te bespreken van
Parijs-Robaais, van de gangmakers, van de premies die uit te loven waren in geval
van overwinning, zaken van commercieelen aard, en meer andere, zoodat ik voor
alles tijd vond, uitgenomen om te klappen over Van Hauwaert. Ik had hem ook
heelemaal vergeten, en uit het oog verloren, toen ik drie uren later mijn bureel verliet
om huiswaarts te keeren. Buiten gekomen vond ik nog mijn Van Hauwaert aan de
deur, op het gaanpad gezeten, neerstig etende uit den voorraadzak die hij van huis
had mee gebracht.
- Om de waarheid te zeggen had ik hem liever niet meer ontmoet, om geen
antwoord te moeten geven op zijn vragen.
- Wat ‘de groote baas’ beslist had?
- Luister: het is me niet mogelijk nog iets te veranderen aan den ingerichte dienst
voor Parijs-Robaais, en 't spijt me u niet van nut en van dienst te kunnen zijn. Maar
om mijn goeden wil te betoonen, wil ik u twee splinternieuwe tuben geven, voor 't
geval dat ge mocht bandbreuk hebben.
***
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't Is in dien gemoedstoestand, en in die voorwaarden, dat Cyriel Van Hauwaert startte
in Parijs-Robaais van 1907: op zijn eentje en zonder hulp van daarbuiten, tegen goed
uitgeruste, ondervindingrijke en verzorgde tegenstrevers.
Of de renners van nu dat ook nog zouden kunnen en willen, vragen we?
En nu even zien hoe hij het miek onderwege. Laten we hem zelf aan 't woord:
- Bij den uitzet was ik op mijn gemak. 'k Werd niet eens bekeken, en ik kon gerust
aan den ‘steert’ van den groep gaan hangen, zonder dat iemand er op lette, of het me
verhinderen wilde. Ik zag de volgautos met allerhande benoodigdheden en etelijke
waren. Ik bekeek mijn eigen etenszak: twee eieren, en eene flesch limonade. Niet
om aan te moedigen. Maar?... Vermits de wereld aan de durvers behoort?
- Te Beauvais viel ik. 't Gebeurde recht over een winkel waar ik in der haast zes
eieren kocht. 'k Verloor ongeveer drie minuten, maar eer we 25 Km. verder waren,
had ik den hoofdgroep weer vervoegd. Of ze dan niet rapper konden? Te Amiens
bevoorrading. Voor mij was er natuurlijk niemand om me wat te geven. Ik was al de
kontrool voorbij, maar bedacht me: eerst te Arras krijg ik wat van Jules Masselis zoo was 't afgesproken - en dat houd ik niet uit. Want ik voelde de honger komen.
Dan maar even op mijne stappen teruggekeerd en eten gaan halen in de kontrool.
Nog eer we den berg van Doullens bereikten, was ik weer bij de eersten. Boven op
den berg nog zes samen: Miel Georget, Trousselier, Privat, Passerieu, Petit Breton
en uw dienaar.
- Ik moest me niet eens weren om met hen den berg op te gaan. Ik kon rapper.
Maar 'k hield me koes: omdat ik Arras wilde afwachten en mijn eenigen gangmaker,
Masselis. Hij was maar alleen, maar 'k wist dat ik er op kon vertrouwen, en dat hij
wat meer kon doen dan die Fransche gangmakers. We komen te Arras...
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- Jules?...
- Hier, Cyriel!
Hij geeft me teeken en zet zich op kop. Slechte steenen. Is iets naar mijn tand.
- Ga maar! Al wat ge kunt!
- We vliegen door Arras. Ik kijk om. Nog twee tegenstrevers: Passerieu en
Trousselier! Peugeot en Alcyon. De renners van ‘La Française’ zijn los, en dan eerst
komt de sportbestuurder bij me ‘om te vragen wat ik wel begeeren kon, en te zeggen,
dat al de gangmakers voor mij zijn’.
Te Douaais haper ik aan 't wiel van Trousselier, en verlies heel wat tijd en afstand.
Ik was razend om dien tegenslag, want 'k voelde 't: 'k zou al mijn tegenstrevers los
getrokken hebben op de slechte steenen van Arras naar Robaais. Maar daar was geen
tijd om te lamenteeren of te tempeesten. Ik moest vooruit. En al huilende en tierende
op mijn gangmakers, stormden we Robaaiswaarts, om de eene na de andere mijner
tegenstrevers in te halen, en te oversteken, uitzondering gemaakt voor Passerieu, die
'k wel zou gekregen hebben, ware de aankomst tien Km. verder geweest.
- Ik verloor die Parijs-Robaais met een minuut achterstel, maar die nederlaag was
de overwinning weerd, want onverminderd de premie in klinkende munt als belooning,
kreeg ik van de rijwielfabriek een aanlokkend aanbod om, mits een vast maandloon,
in de toekomst voor hen te rijden. Ik zei me te willen bedenken, en er van te willen
spreken met Mijnheer Lammertijn, mijn goeie baas en beste raadgever.
***
En 't is in verband met die koers dat we lazen, op dien dag te Oostende in ‘L'Auto’:
surprenante course d'un Belge.
Voor de Franschen was 't een verrassing. Niet voor
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mij. Omdat ik ‘dien leeuw’ reeds kende, eer hij zijn klauwen had gebezigd in
Parijs-Robaais.
Daarmee kent ge nu het moeilijk, het lastig, het pijnlijk begin van Cyriel Van
Hauwaert aan zijne loopbaan.
Het is met opzet dat we van zijne eerste koersen, de voornaamste bijzonderheden
hebben aangehaald. Om aan te toonen aan de jongere renners, die na hem gekomen
zijn, en nog zullen komen, wat er bij hem noodig was aan wilskracht, aan lichamelijke
en geestelijke vermogens om te geraken waar hij geland is.
Hij ging in de harde school van 't leven. En dat is hem te pas gekomen, vooral in
de koersen die volgden, lijk bijvoorbeeld in Bordeaux-Parijs van 't eigenste jaar 1907,
waar het regende dat het goot van bij den uitzet tot ter aankomst. Wat aan Van
Hauwaert den bijnaam gaf: ‘l'homme de la boue’. In 't Vlaamsch: de man die door
't slijk ploddert!
Dien Bordeaux-Parijs heeft hij gewonnen, en met klank. Maar die koers is hem
bij lange niet zoo lastig geweest als zijn Parijs-Robaais. Want toen reed hij reeds in
den dienst van ‘La Française’, al zegde Pierrard eerlijk tegen hem, bij den uitzet:
- Cyriel, we moeten mekaar goed begrijpen. Gij hebt misschien zooveel kans op
winnen als de Georget's, en 'k zal U niet uit het oog verliezen, maar?... Gij zijt algelijk
de laatste gekomen, en diensvolgens komt ge maar op den derden rang.
Maar eenmaal Tours achter den rug, bleek het dat Van Hauwaert meer kans op
winnen had dan de Georget's, en van af dat oogenblik werden de beste gangmakers
voor hem aangewend, en terzelvertijde de beste zorgen.
Dien Bordeaux-Parijs won hij tegen Ringeval en Garrigou. En de weerslag was
zoo groot in ons land, dat we 't nu, vijf en dertig jaren later, kunnen beamen: 't is het
uitgangspunt geweest eener hernieuwde en sterkere wielerbeweging!
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Wat Protin en Houben waren, voor de jaren 1900 voor de velodroms, is Cyriel Van
Hauwaert geweest, maar in veel sterkere mate, voor den groei en den bloei der heele
nationale wielerbeweging.
Met de vonken der overwinning werden vlammen van begeestering geslagen onder
de sportmassa, vooral in den Vlaamsche lande, die van af dat oogenblik tot aan den
wereldoorlog, de vlagge der belangstelling ging halen uit de handen der Walen, om
ze in Vlaanderen te planten, het ‘nest’ van die wijd geduchte bende: Masselis, Haeck,
Van den Berghe, Michel De Baets, Wancour, Defraye en Marcel Buysse!
Al deze renners en ieder van hen in hunne vertakking, hebben groote kunstdaden
gesteld, en prachtige uitslagen behaald. Maar van hen allen was Van Hauwaert de
eerste, de grootste en de eigenlijke leider en bezieler der vernieuwde wielersport!
Ik heb voor hem steeds eene groote bewondering gehad, en nu nog altijd, omdat
hij het van simpelen jongen van te lande gebracht heeft, bij middel van de sport, tot
den grooten handelaar en fabrikant, die hij geworden is.
Maar 'k heb me toch altijd gezwicht van mee te doen met die menschen, die destijds
van hem kost wat kost een nationalen held wilden maken. Ik houd niet van opgeblazen
proza, noch van ‘maakwerk’, en ik meen dat een renner wel een kunstenaar kan
wezen, die recht heeft op onze bewondering, maar daarom algelijk nog niet een held
is!
Van Hauwaert heeft groote dingen verwezenlijkt. Op gebied van sport, groote
uitslagen met kleine middelen. Van moreel standpunt beschouwd, nog meer: want
hij schiep een atmosfeer van begeestering, en miek een doode beweging weer
levendig. Maar de kunde en de prestaties van Van Hauwaert, waren en zijn algelijk
nog maar produkten van stoffelijken aard. En die mogen niet verward,
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verre van op gelijken voet gesteld, met de kunde der mannen van de wetenschap, en
van het verstandelijk vermogen.
Wij overdrijven dus niet, en zoeken niet naar heldendaden, waar nog maar
sportkunde te vinden is. Maar mitsgaders deze belijdenis, moet men ons toelaten van
te zeggen dat hij, bij middel van de sport, algelijk zijn Volk heeft gediend en de
ontwikkeling van dat Volk heeft bevorderd. Want de glans der groote overwinningen,
die hij in 't buitenland, en in die moeilijke omstandigheden ging behalen, kaatste
uiteindelijk toch terug op dat Volk, waaruit hij was gegroeid en geworden. Men
leerde voornamelijk dat er aan het Noordzeestrand een ras woonde, dat algelijk nog
gezond was en sterk: misschien niet sterk naar de ziel omdat honderd jaren
verbastering hun werk van vernieling en ontzieling hadden verricht, maar sterk naar
het lichaam en naar den wil om iets te worden en te zijn!
Van dat ras was Cyriel Van Hauwaert eene der meest typieke en symbolieke
beelden!
***
Met Van Hauwaert altijd goede betrekkingen onderhouden. Mijne bewondering voor
hem was gemeend. En zijne vriendschap echt.
En ik gedenk me nog altijd dien avond in November van 1908, toen we samen
van de hofstede Lammertijn huiswaarts keerden.
Dien middag was ik te gaste geweest bij den braven Kamiel, en aan tafel van de
behaalde overwinningen gesproken, en de voorbije koersen. Ik was toen al
‘gazetschrijver’, omdat ik het al lang ondervonden had: dat er voor mij als renner
geen breede weg open lag in de wielerbeweging.
Tusschen Slijps en Ledegem-statie stond de ‘Koekuit’, waar Jules Masselis pinten
bier bestelde aan zijn supporters

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

62
en bewonderaars. Cyriel en Jules waren onafscheidbare vrienden.
Masselis, een ranke, opgeschoten jongen: licht van beenen en smal van schouders,
die min of meer deed denken aan Petit Breton. Ook bruin van vel en donker diepe
oogen. Maar taai lijk wissen en sterk als staal! Ik zie hem nog altijd rijden te
Wijnendaele bij Torhout, waar ik inrichter was, in 1906, met Guido Devogelaere en
samen al de premies en de twee eerste prijzen winnen. Maar dat hij het ooit zoo ver
zou brengen, en zou vermogen wat hij later presteerde, neen, dat zou men hem niet
aangegeven hebben!
Wat weeral bewijst dat de kunde van een atleet niet van buiten te zoeken is, maar
wel van binnen.
***
Met Van Hauwaert, zeggen we, altijd goede betrekkingen onderhouden. En als we
in 1908 te Lammertijn's te gast waren, was 't niet alleenlijk om van de voorbije dagen
te spreken, maar ook van de plannen voor de toekomst.
Ik zie me nog altijd afscheid nemen van hem, te Ledegem aan de statie, op dien
donkeren avond van November. Ik zou den trein opstappen, en hij huiswaarts keeren
om er zijn stil en sober leven voor te zetten, in afwachting van het komend
baanseizoen.
In de omgeving was een ‘trekorgel’ aan 't spelen, en we hoorden slepend gerucht
van dansende menschen, met er boven het gekraai eener zotte, vierende jeugd. Daar
kon Van Hauwaert ook naartoe gaan. Daar zou hij ook zijne plaats hebben gevonden.
Want hij was ook jong en had recht op verzet en vermaak, als 't Zondag was.
Maar hij ging er niet. Hij keerde huiswaarts en 'k zie hem nog de hoek van de
straat omdraaien, achter de statie, om in den donkeren te verdwijnen. En toen bepeisde
ik het:
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- Hij is nu beroemd. Overal zou hij de welkome gast zijn. En toch leeft hij liever stil
en gerust, op Lammertijn's hofstede, met in zijn kop de een en eenige bekommering:
nog meer koersen winnen, nog grooter worden, en daarom een gestreng en sober
leven leiden!
Vandaar mijne gevoelde bewondering voor hem, en sympatie, die haast eerbiedig
was. En toch?... 't Is in 1909, dat er een breuk kwam tusschen ons. Misschien weet
hij er zelf niets meer van?
Ik was bestuurder geworden van den velodrom van Torhout. En op 29 Juni een
groot programma: met Lapize, Van Hauwaert enz.
De koers werd gewonnen door Odiel Defraye, wat niet eens was om te verrassen
en te verwonderen, vermits Odiel toen een onzer beste pisterijders was, om later den
beroemden overwinnaar te worden van Milanen-San Remo, Ronde van België en
Ronde van Frankrijk, in 't eigenste jaar van 1912.
Dus, in de overwinning van Defraye waren er geen graten te vinden. Maar wel in
de nederlaag van Van Hauwaert, die zich liet dubbelen zonder verweer, wat niet zijn
gewoonte was, en wat hij ten andere later nooit meer heeft gedaan.
En omdat het mistevredenheid verwekte en kritiek onder de bezoekers, kon ik het
niet verantwoorden van het onbesproken te laten, in ‘Sportvriend’ waaraan ik destijds
mee wrocht.
Vandaar een breuk in onze vriendschap en in onze betrekkingen. We zagen mekaar
niet meer terug.
En nu vertel ik iets, wat Van Hauwaert mogelijks zelf niet meer weet. Of zich niet
meer herinnert.
***
Sedert 1908 had ik 't koersen stil gelegd, maar met
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het bouwen van den velodrom van Torhout, weer beginnen oefenen, zoo maar uit
pure liefhebberij, om tenslotte tot de vaststelling te komen dat ik beter reed dan in
1905, en min of meer mee kon met de besten.
Op een dag zou ik starten in den velodrom van Gentbrugge. Dat was in 1911, in
een koers over 100 Km.
Te voren waren wij uitgenoodigd bij den bestuurder, wijlen Roman Cornelis. Van
Hauwaert was ook te gaste. Hij sprak niet tegen mij. Ik niet tegen hem. Op een
gegeven oogenblik, omdat al de gasten van tafel gegaan waren, bevonden Cyriel en
ik ons toevallig alleen in de eetkamer, en...
- Warm, nietwaar?
- Ja, Cyriel!
De wagen was weer aan 't rollen gegaan, en inwendig waren we alle twee tevreden
omdat de ‘knoop doorgehakt was’
Maar dat ik starten zou, daar wist Van Hauwaert niets van. Want ik stond
ingeschreven onder een deknaam: Mac Bolle.
Aan de start: de beste renners dier tijden, met Van Hauwaert op kop, Michel De
Baets, Pier Van de Velde, Persijn, enz. enz.
En de uitslag: Van Hauwaert 1e, Mac Bolle 2e.
Niemand die er meer van verschoot dan Cyriel zelf!
En van sedertdien?... Altijd in de beste vriendschap en verhoudingen door het
leven gegaan. Hij als groot nijveraar. Ik met pen en papier.
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De ‘Vlaamsche Leeuw’ te Robaais.
Ik herinner me nog zoo goed die aankomst van Parijs-Robaais in 1908, en die reis
van Torhout naar Robaais, tot in de minste bijzonderheden. Ieder mensch heeft dat:
van die dingen die men nooit vergeet. Omdat..., ja, weet ik waarom?... Lijk dien dag,
waarop ik mijn Eerste Communie deed. Ik zie me nog altijd naast mijne moeder
gaan, op den drie Km. langen steenweg die naar de kerk leidde. Een schoolkameraad
zie ik uit een zijwegel komen om ons te vervoegen. Ik keek naar hem, en... en vergat
mijne voeten hoog genoeg op te heffen; 'k schopte tegen een steen, en lag er, met
nieuwe broek en vest op den natten grond. Want 't motregende. Vergeet ik van mijn
leven niet.
Lijk die Parijs-Robaais van 1908. 's Avonds te voren werd mijne fiets gereed gezet,
want 'k zou heel vroeg vertrekken. Moeder had er, toen ik al naar bed was, nog een
pakske aan gehangen.
- Wat eten voor onder wege, jongen, want 't is ver!
O! die brave zielen van moeders!
Die Paschen Zondag? Precies lijk de menschen die 'k tegen kwam: de beste
kleederen aan!
De vogels, die zongen dat het kletterde, en de muziek van Parijs-Robaais, die diep
in mij te spelen zat! Welk een heerlijke dag, en ik voelde me toch zoo blij te moede.
Mijn fiets scheen onder me weg te willen loopen.
Met den middag landde ik te Robaais. En 'k moest niet eens den weg vragen: ik
had me maar te laten mee gaan op den ‘stroom van 't volk’. Want tegen één uur liep
de velodrom bomvol. Eerst wat koersen allerhande, om wachtende menschen te
verstrooien. Maar 't was algelijk voor Parijs-Robaais, dat ze gekomen waren, want
ik weet het nog van dien motorrijder, die voren kwam, om te zeggen:
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- Dat ze in aantocht waren: Faber op kop, met Van Hauwaert in tweede positie!
En nooit, ik kan gerust honderd jaar oud worden, vergeet ik dat oogenblik, toen
het lijk een donder over de piste rolde: ‘ze zijn daarl ze zijn daar!’
Een paar minuten later, een schallend klaroen. Dat wilde zeggen: nog 1 Klm. En
wij, die 't ons angstig afvroegen: of Van Hauwaert nog zijn achterstel zou ingeloopen
hebben?...
Opeens: beweging aan den ingang. Daar kwam de eerste renner de piste opgereden.
Maar hij zwijmelde, en viel. Stond weer op, en viel nog eens. Was dat Faber? Zooveel
sekonden later kregen we 't antwoord: want nu kwam Cyriel Van Hauwaert met volle
geweld de piste opgestormd. Faber voorbij! Die intusschen nog eens gevallen was.
Wij hebben nooit heel juist geweten hoe het kwam, dat Faber zoo dikwijls viel.
Bedronken?... Vermoeid?... Voor ons is 't een mysterie gebleven. Maar wat we nog
weten is, dat Van Hauwaert met een tempo van wel 45 per uur, de meet overbolde,
en zijne eerste Parijs-Robaais won!
En dan?... Dan zie ik nog altijd die duizendkoppige massa van Vlamingen, de
omheining overklauteren, de orde- en politiedienst omver loopende, om Cyriel Van
Hauwaert in triomf rond de piste te dragen. Terwijl een begeesterde en begeesterende
‘Vlaamsche Leeuw’ door de lucht dreunde!
Ik zat dat alles te bekijken, met ingehouden adem en stomme verbazing. Ik zou
niet mee zingen, niet mee huilen, niet rond springen, bleef op mijne plaats gezeten,
want ik moest alles zien en hooren. Genieten van 't spektakel en van die overheerlijke
overwinning!
Later, zelf vele keeren Parijs-Robaais gevolgd, van 't begin tot 't einde. Maar of
ik ooit nog zoo innig werd beroerd, als dien dag, toen de ‘Vlaamsche Leeuw’ door
de lucht dreunde, Van Hauwaert ter eere?...
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Is 't misschien op dien dag dat ik de beslissende stap heb gezet, in de wereld van de
wielersport, waar ik later, en gedurende meer dan dertig jaren, zelf een aktieve rol
zou spelen en zending vervullen?
Misschien wel!
***
In enkele voorafgaande bladzijden hebben we Cyriel Van Hauwaert geteekend. En
betoond dat hij reuzenwerk verrichtte. Omdat hij, zonder hulp van daarbuiten, met
eigen middelen en op eigen kracht, vermocht wat velen vóór en na hem niet konden
verwezenlijken, niettegenstaande de moreele en stoffelijke hulp van aanhangers of
rijwielfabrieken.
Van Hauwaert is een ‘self made man’ geweest, naar de zuiverste beteekenis van
't woord. Van sportief standpunt beschouwd heeft hij wonderen verricht. Grooter
nog was zijn prestatie op moreel gebied, want hij is geweest de vlagdrager der
vernieuwde sportgedachte in den Vlaamschen lande.
Toen ik zelf het rijden had stop gezet, omdat ik me niet bekwaam gevoelde een
rol van beteekenis te spelen, toen heb ik - dat was in 1907 en 1908 - hem zoo dikwijls
en aandachtig gadegeslagen, hem bekeken van top tot teen, om het dan mijn eigen
af te vragen:
- Wat mag hij dan wel meer hebben dan ik, om zooveel meer te kunnen en te
vermogen op athletiek gebied?
Zat het hem in de stalen spieren? In dien hoekigen, energieken kop? In dat getaand
en beenderig wezen? In de breede schouders of felle borst?... Of haalde hij het uit
den innerlijken mensch, die getemperd werd in de harde school van een mager en
sober leven?... Of was zijn kunde een produkt van dat alles te zamen?
Genoeg en zooveel is 't, dat er van hem een indruk uitging, waaruit de macht sprak
der beelden van Constant

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

68
Meunier, die zijne ‘koolmijners’ uit het graniet der levenshardheid ging kappen!
- Cyriel Van Hauwaert, ik ben nooit jaloersch geweest van uw kunnen en vermogen,
van uw roem en fortuin, integendeel, want als zoon van 't eigenste Volk en Ras, heb
ik me altijd deelachtig gevoeld in uwe eer en faam. Maar dat gij een sterke, gezonde
eik waart, en ik maar een boompje van zacht hout, ziet ge, dat heeft me nu en dan
wel eens gespeten. 't Verwekte geen ijverzucht, geen wrokkigheid. Alleen wat spijt,
omdat ik ook niet zóó gemaakt en gebouwd of uitgegroeid was. Want het koersen
zat me in 't bloed! Maar dat bloed, dat niet rijk genoeg was aan die organische
eigenschappen, waarmee groote daden van lichaamlijk vermogen gemaakt worden.
Ja, nu en dan een weinig spijt. Maar later, als ik mijn eigen weg gevonden had,
als sportkronijker, en met de pen zat te teekenen wat zij, de renners, met de pedalen
bewrochten, zoo dikwijls de bemerking gehoord:
- Waarom werd het ons niet gegeven van koersen te mogen volgen, en dat
schrijfwerk te doen?...
Het eene, dat het andere genas. En tenslotte komt het hierop neer: dat het hoogste
geluk bestaat in tevreden te zijn met wat ge kunt of wat ge zijt, omdat, 't is Einstein
die 't gezegd heeft, alles betrekkelijk is op de wereld. Waartegen Luppe Casuffel
echter opwerpt:
- Hebben is hebben, en krijgen is de kunst. Volgens 't Evangelie zullen de laatsten
van nu hiernamaals de eersten zijn, maar als deze die hier de kruiwagen voeren, hem
ginder eens moeten slepen?...
***
Met Van Hauwaert, wij hebben het al gezegd en geschreven, werd een nieuw tijdperk
voor de wielersport ingeluid.
De massa ging belang stellen in het verloop en de uit-
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slagen van de koersen. Velodroms rezen uit den grond lijk paddestoelen, en eene
nieuwe generatie van Vlaamsche renners kwam opdagen.
Frankrijk beschikte over een aantal groote kampioenen als daar waren: Frans Faber,
Louis Trousselier, Emiel Georget, Garrigou, Passerieu, Alavoine, Duboc, Brocco,
Cruppelandt, en vooral Petit Breton en Octaaf Lapize, twee uitzonderlijke renners,
wier loopbaan zoo ongenadig gebroken werd, tijdens den gruwelijken wereldoorlog
van 1914-1918.
Wallonië had ook een paar fijne kleppers in de personen van Rossius en Gauthy.
Verder Emiel Masson, en vooral Mottiat, van wien Ludovic, Alcyon's sportbestuurder,
mij meer dan eens heeft gezegd:
- Eene der grootste kampioenen van zijn tijd, maar miste, spijtig genoeg, de kracht
en den wil om een sober en evenwijdig leven te leiden.
Tusschen 1907 en 1914 nog twee pinkelende sterren zien rijzen, aan 't firmament
der wielersport: Pol De Man en Jaak Coomans die als liefhebbers niet te verslagen
en te verwinnen waren. Maar die als beroepsrenners niet uitgroeiden, tot wat zij
beloofden of lieten vermoeden te zullen worden.
Pol De Man is een der schoonste en sierlijkste athleten geweest, die we ooit hebben
gekend.
- Un pédaleur comme rarement j'en ai vu!... heeft Desgrange me zelf meer dan
eens gezegd.
Maar spijtig genoeg blijven hangen tusschen worden en zijn, lijk het 't geval was
met zooveel anderen, die we hebben gekend, en waarover we verder zullen spreken.
Onderwege blijven op den berg van kunde, van roem en fortuin, zonder dat men zoo
heel juist kan zeggen waarom. Of als men het wel weet, toch maar liefst verzwijgen,
omdat... ja, misschien wel omdat men liever naar de zon kijkt dan in de modder
ploetert!
***
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Tusschen de Walen en de Vlaamsche renners waarvan ik straks spreken ga, zien we
Filiep Thijs staan, in die periode van ‘herwording’, gaande van 1907 naar 1914.
Filiep Thijs, overwinnaar van drie Ronden van Frankrijk, van het Kampioenschap
der Kampioenen te Longchamps, en van zooveel andere groote koersen, en toch?
Hoe is 't gekomen dat hij nooit zoo hoog rees in de volksgunst, als Cyriel Van
Hauwaert bijvoorbeeld, als Defraeye, als Marcel Buysse, om er nu maar een paar te
noemen uit zijn eigen tijdvak?
Thijs is een groot renner geweest. Want men wint geen drie Ronden van Frankrijk
als men niet over uitzonderlijk athletieke vermogens beschikt. Hij was sterk naar het
lichaam, en niet misdeeld naar den geest. Hij muntte nooit uit lijk Defraeye of Marcel
Buysse, en miek niet zulk een sterken invloed op de gemoederen der massa. Maar
hij was evenwijdiger. Zijn kunde was meer onderlegd, naar den verstandelijken zin
van 't woord, en meer gedragen. Maar hij sloeg geen vonken van bewondering of
van begeestering. Zeker wel omdat zijn kunde niet impulsief genoeg was?
Maar daar was wat anders bij. Filiep Thijs woonde in het ‘niemandsland’, dat
Brussel noemt, en dat Waalsch noch Vlaamsch is. En daar was wel bewondering los
te maken, maar geen begeestering, geen supportersfuria, omdat de snaar van het rasof nationaliteitsgevoel niet te bespelen was in zijn omgeving en bij zijn bewonderaars!
Toen Cyriel Van Hauwaert zijn Parijs-Robaais won, sprongen de aanwezige
Vlamingen over de omheining, omdat ze den overwinnaar op de schouders wilden
heffen, omdat ze hun voldaanheid en vervoering wilden uitzingen in een dreunende
Vlaamsche Leeuw!
En aan dien polsslag van de massa?... Heeft Filiep Thijs nooit kunnen voelen.
Misschien wel daarom dat we moe-
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ten schrijven: hij was grooter van kunde dan van aanzien bij het volk!
Wat mij, omdat ik hem van dichter bij heb gevolgd, niet moet of mag beletten te
zeggen: een der grootste renners, die we ooit hebben gehad! Zijn driedubbele zege
in de Ronde van Frankrijk is een getuigschrift, dat slechts aan één renner voor hem
kon worden afgeleverd: aan den beroemden en weergaloozen Petit Breton wier
overwinningen in die Ronde nochtans niet dezelfde klank hadden als die van Thijs,
en van wien we meer zullen vertellen, in ons boek dat volgt: ‘Over menschen en
dingen uit de Ronde van Frankrijk’.
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Vlaanderen, het brandpunt der Wielerbeweging.
Wanneer we nu ons peinzend oog laten gaan, langs dat stuk draad van ons leven in
de wielerwereld, dat gaat van 1907 tot 1914, dan ontwaren we naast het reuzenbeeld
van Cyriel Van Hauwaert, vijf renners, waarbij we even zullen stille staan, om ze
onder het vergrootglas der ontleedkunde te nemen, en uit te maken, welke rol zij
hebben gespeeld gedurende die periode der ‘herwording’.
Wancour, die de evenknie van Van Hauwaert had moeten zijn, omdat hij nog rijker
bedeeld was door Moeder Natuur, met de ‘gave’ van den sprint, verzonk stillekens
aan in de onderlagen der pistekoersen. Het bleek dat Haeck al over zijn hoogtepunt
was, terwijl Persijn, Devoghelaere's en Leon Buysse bij voorbeeld den weg volgden,
die Wancour hen aantoonde: naar de velodroms. Later kregen we Henri van Lerberghe
en Jules Van Hevel, met Cesar De Baets en Aloïs Persijn, Depauw en Pier Van de
Velde, waaruit de beruchte groep der Flandriens zou gemaakt worden door Mac
Bolle; maar voor 't oogenblik houden wij het bij de vijf, waarbij en waarrond we
hebben geleefd, en wier opkomen we hebben gevolgd, voet voor voet en stap voor
stap, omdat ze de dragers moesten worden, die de vlagge van Van Hauwaert zouden
overnemen en in de hoogte houden.
Die vijf waren: Jules Masselis, René Van den Berghe, Odiel Defraeye, Marcel
Buysse en Michel De Baets. Eerstgenoemde stond dichter bij Van Hauwaert. Hij
was ten andere dezes vriend en beschermeling, oefenmakker en ploegmaat en werd,
door tusschenkomst van Van Hauwaert zelf, opgenomen in de ploeg ‘Alcyon’, wat
zooveel beteekende als: de middelen in de handen worden gestopt om het hoogste
te bereiken!
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Van den Berghe, Defraeye, Michel De Baets en Marcel Buysse, kwamen een paar
jaren later in de zonne der openbare belangstelling staan, en waren vier renners van
dewelke men kon zeggen: dat ze over onbeperkte mogelijkheden beschikten. Van
Buysse en Defraeye zeggen we: misschien meer zuivere ‘klasse’ dan Van Hauwaert
zelf! Maar niet zooveel zelfbeheersching en niet zooveel innerlijke kracht om zich
te houden, in het gestrenge kader van een sober leven.
En nu een nevenstaande bijzonderheid, ten titel van toelichting. Wij hebben het
al gezegd dat Van Hauwaert, bij zijn uitzet als internationaal renner, gesteund werd
door Frans Hoflack van Ieper, vertegenwoordiger van ‘La Française’. 't Is in den
dienst van deze rijwielfabriek, dat Van Hauwaert zijn eerste koersen reed, en. won.
Intusschen waren de jongere fabrikanten van het merk ‘Alcyon’, stillekens naar boven
geklommen en veroverden hunne plaats naast ‘La Française’ en ‘Peugeot’. Richard
Bonte van Moorslede, dus een dorpsgenoot van Van Hauwaert, werd de
vertegenwoordiger van ‘Alcyon’ voor de Vlaanders, en dat bracht mee dat Cyriel
‘La Française’ verliet om in den dienst van ‘Alcyon’ te gaan, samen met Masselis.
Onnoodig te zeggen dat dit wat wrijving bracht, wrijving van gedachte en
concurrentie in feite tusschen ‘Alcyon’ en ‘La Française’, tusschen Bonte en Hoflack.
Als tegenhanger van de ploeg Van Hauwaert-Masselis kwam Hoflack met het
beroemde viertal: Michel De Baets, Marcel Buysse, René Van den Berghe, Defraeye.
En tusschen deze twee groepen kwam het regelmatig tot een onuitgesproken maar
desniettemin nijdigen kamp.
Dit gezegd zijnde gaan we even beproeven, de beelden dier vijf renners in het
gepaste kader te steken.
***
We kunnen beginnen met Michel De Baets die, na een
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veelbelovend begin in de Ronde van België voor liefhebbers van. 1908, van lieverlede
naar de piste afzeilde, om ten slotte te verzaken aan alle deelname van baankoersen.
In die tijden was er een velodrom te Verviers die schitterende zaken miek. En als
ik me niet bedrieg heeft Michel De Baets daar negen Zondagen te reke gewonnen,
doorgaans koersen van 100 Km. tegen de beste baanrenners van die tijden.
Hij was een gebeenderde kerel, min of meer gebouwd naar het model van Van
Hauwaert, maar met een min soberen ondergrond in de levenswijze. Opvliegend van
karakter, met ruw voorkomen, maar van binnen van zacht hout gemaakt. Met een
enkel goedig woord was hij te plooien en te breken. Van hem iets onthouden dat ik
mijn leven zal bijhouden. Mac Bolle, die zijn raadgever was, had hem aangeraden
bij Van Hammée, destijds bestuurder van het ‘Karreveld’ te Brussel - dat was in
1912. Het gold een Zes Uren koers per ploeg, Van Lerberghe was zijn maat.
- Als ze goed rijden loopen ze kans van aangeworven te worden, in de Zes Dagen
van Brussel, die in December zullen betwist worden.
Aldus een der inrichters. En Mac Bolle, die hen bezwoer van goed uit de oogen
te zien, en te trachten van een degelijke plaats te veroveren.
- Gij zijt niet te dubbelen, en in den sprint moet ge maar je plan trekken... zei hij
tegen Michel De Baets.
Die sprint kwam. Mac overkeek de deelnemers, en kwam tot het besluit dat Stol
meest kans op winnen had.
- En aan dat wiel zult ge hangen, zei Mac tegen Michel, als de laatste ronde begint.
Als ge 't niet kunt halen tegen Stol, zijt ge zeker van tweede te zijn, want niemand
die er over kan.
De voorlaatste ronde was begonnen, en Michel De Baets, die 't wiel van Stol kwijt
gerocht was. Maar toen hij voorbij kwam, hoorde ik het Mac roepen naar Michel:
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- Als ge bij de naaste doortocht niet aan 't wiel zit, dan sla ik u dit dingen op je kop!
En Mac die met een glazen siphon zwaaide door de lucht.
Opeens, in de bocht, een paar renners die vielen, anderen die in 't gras terecht
kwamen, de sprint die begonnen was, Stol die won en De Baets aan 't wiel, die tweede
over de meet bolde!
Van de klachten en protesten der gevallen renners trok De Baets zich niet veel
aan, en een paar dagen later kreeg Mac Bolle een contract voor Michel De Baets en
Van Lerberghe, voor de Zes Dagen van Brussel, op de Kroonlei ingericht door Mac
Farland, in samenwerking met den Franschen manager Coste. Een reuzenbijval van
financieel standpunt beschouwd.
Straks, als we zullen spreken over Van den Berghe, hebben we 't over die Zes
Dagen, vanuit een sportief hoekje bekeken.
Een paar dagen vóór de koers gerocht de piste gereed: 125 meter omtrek. Michel
De Baets en Van Lerberghe gingen zich oefenen. Rieten vergat zijn draai te nemen
in de bochten, en kwam over de omheining terecht, op de banken der volksplaatsen,
met ontwrichte schouder.
- Daarmee zult ge toch niet starten? Maande Van Hammée, die mede-inrichter
was.
- Al voor heeter vuren gestaan. Voor zulke kleinigheden kunnen we ons niet
achteruit trekken...
Wedervoer Rieten. En een verbod van den geneesheer dat er noodig was, om Van
Lerberghe te bedaren en hem ervan te overtuigen ‘dat het niet kon’.
Die Zes Dagen zijn voor Michel De Baets het uitgangspunt geweest, voor een
vernieuwde loopbaan, en binst den wereldoorlog ging hij alover Holland naar
Amerika, waar hij terzelfdertijde roem verwierf en een fortuin won als Zes
Dagenrenner. Hem laatst ontmoet in 1935 te Chi-
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cago, waar. hij zich heel voorzichtig en ‘warmpjes’ heeft neergezet.
Als baanrenner dus is Michel De Baets eigenlijk te loor gegaan, maar in de
velodroms van Chapmann heeft hij het hoogste bereikt.
***
Jules Masselis!...
We zouden haast willen zeggen dat hij groeide uit de straatkoersen, in de zonne
van Van Hauwaert. Of moeten we misschien belijden, dat Masselis den voornaamsten
stormlooper is geweest, voor Van Hauwaert, in den strijd om te geraken in den tempel
der overwinning, waar hij zijn nieuwe levensloop en een beter bestaan zou beginnen.
Inderdaad, we vinden Masselis te St. Quentin in Parijs-Toerkonje van 1906, waar
hij aan Van Hauwaert zijn rijwiel geeft ; te Arras in Parijs-Robaais van 1907, waar
hij hem op sleeptouw neemt, om den hoofdgroep in brokken en stukken te trekken
; en de eigenste Masselis vinden we te St. Maure in Bordeaux-Parijs, om Van
Hauwaert boven op den berg te trekken, vanwaar hij zijn triomftocht zou beginnen,
naar de overwinning te Parijs.
- Jules, nog rapper!
En Masselis, die niet versaagde. Die hulp moet Van Hauwaert zich meer dan eens
hebben bedacht, want in menige omstandigheid hebben we 't geweten. dat Cyriel ten
opzichte van Masselis een taal sprak, waaruit erkentelijkheid klonk en diep gevoelde
vriendschap.
Jules Masselis!
Hij miek de overgang mee van het oude naar het nieuwe tijdperk. Misschien wel
daarmee dat er rond zijn persoon een waas hangt. waarachter er wel wat romantisme
steekt, dat bij 't modernisme der vernieuwde beweging ging aanleunen.
Een levend beeld van Vlaamsche keikoppigheid! Mis-
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schien wel daaruit dat hij zooveel kunnen en weerstandsvermogen haalde?
Van buiten-uit bekeken, had hij wat van het tengere in de gestalte van René Pottier
en Petit Breton. Van deze laatste het kleur van 't vel en de diepte der donkere oogen.
Misschien dat er wel Spaansch bloed te vinden is bij zijn voorouders. Hij heeft er in
elk geval het uitzicht van.
Ga nu maar niet denken dat hij slechts bekwaam was, om in den dienst te gaan
van Van Hauwaert. Want hij heeft ook zijn eigen klassieke overwinningen als daar
zijn: De Ronde van België in 1910, Parijs-Meenen, in 1912, meerdere ritten in de
Ronde van Frankrijk, om van zijn ontelbare eereplaatsen niet te spreken, in allerhande
Belgische en Fransche baankoersen.
Guido Devoghelaere had veel-gelijkenis met hem, vooral van voorkomen, al was
hij wel wat sterker aangelegd, naar buiten uit bekeken. Wel, Guido is blijven hangen
in de atmosfeer van straat- en pistekoersen, terwijl Masselis hooger klom. Waarom?
Omdat hij de helpende en steunende hand voelde van Van Hauwaert!
- Jules, kunt ge 't u nog herinneren toen Van Hauwaert en ik, bij u binnenkwamen,
op dien Novemberavond van 1908 in de ‘Koekuit’ te Ledegem?
En wie zou het op dien dag hebben durven voorspellen, dat gij nog de taxi-baas
van Moorslede zoudt worden?
Spijtig dat onze wagen van 't leven zoo snel den berg afloopt!...
***
René van den Berghe was de derde van de vijf.
Hij woonde langs de vaart te Roeselare, op een ‘klein boerendoeningske’, waar
zijn broeder Floren ter dage heer ende meester is.
Dikwijls ten zijnent geweest: moeder droeg de broek, en vader knikte om te zeggen
‘dat het wel was’.

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

78
Hij was rap in den sprint - vader niet, maar René. In 1911 won hij de Ronde van
België, en vijf ritten van de zeven. Hij onderscheidde zich verder in meerdere groote
klassieke baankoersen, maar naar 't voorbeeld van Michel De Baets, verzeilde hij
ook op de piste.
Het levendigste dat we ons van hem herinneren, zijn die Zes Dagen van Brussel
op de Kroonlei in 1912, die hij won met Lapize als maat.
De voornaamste tegenstrevers waren Comès-Petit Breton. Deze reden voor
‘Peugeot’ die, bij gevalle van overwinning, 5000 frank aan premie uitloofde. Het
‘Huis’ van Lapize-Van den Berghe integendeel, betaalde niets uit. Zoo dat Lapize
in 't geniep en buiten weet van Van den Berghe om, een overeenkomst afsloot met
Comès-Petit Breton, met als akkoord: de overwinning voor u, de 5000 gouden baarden
- want toen had onze frank nog zijn goudweerde - zijn voor mij.
Maar Van den Berghe, en zijn toegedane verzorger Cyriel Billiet - nog een
Torhoutsche sportliefhebber - wisten algauw waar de hond gebonden was, en besloten
van niet bij de pakken te blijven zitten.
De twee ploegen stonden aan de leiding; op 'n avond was 't afgesproken: Petit
Breton en Comès zouden demarreeren, als Lapize op de piste was. Deze zou hen niet
nazetten, en eer dat Van den Berghe ooit zijn maat zou afgelost hebben, zouden ze
de ronde voorsprong nemen, die hen de zege moest verzekeren.
De piste had maar 125 meter omtrek. Met bochten die meer aan rechtstaande muren
geleken.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Comès demarreert, neemt 'n halve ronde. De groep gaat
er achter, maar Lapize blijft lijdelijk toezien. Van den Berghe snapt 't gevaar, en op
't oogenblik dat Petit Breton aflost, neemt hij de plaats van Lapize in, en met razend
geweld stormt hij den Franschman achterna. Hij geraakt tot op 25 meter. Op dat
oogen-
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blik komen wederzijds Lapize en Comès hunne maten aflossen. Deze laatste neemt
weer voorsprong, omdat Lapize zijn ‘volle gewicht’ niet geeft. Maar Van den Berghe
aarzelt geen oogenblik, springt weer in 't gelid en haalt Petit Breton bij. Dat eigenste
spelletje vernieuwt zich verscheidene malen, zoodat René op den duur weigert van
afgelost te worden, en den strijd alleen aangaat tegen de samengepakte krachten van
Comès en Petit Breton.
Ik meen te mogen zeggen dat dit van 't schoonste is, dat we tijdens onze lange
loopbaan van sportkronijker hebben gezien, in Zes Dagen koersen.
Van den Berghe haalde natuurlijk al de sympatie der toeschouwers, terwijl Lapize
duchtig werd uitgefloten.
Op een gegeven oogenblik loopen Comès en Petit Breton voor de zooveelste maal
uit, en nemen voorsprong. Van den Berghe maakt zich gereed om er achter te gaan,
en weigert de hulp van Lapize, die intusschen opgekomen was. Maar deze die zijn
maat met geweld naar achter duwde, hem afloste, en met een razend tempo op Comès
en Petit Breton vloog, en er over!
Het volk was om gek te worden van de pret. Het gefluit, dat met den slag
veranderde in een oorverdoovend gejuich en handgeklap, en min dan tien minuten
later, werd het onder de jubelkreten der vervoerde massa afgekondigd:
- Lapize-Van den Berghe aan de leiding met ééne ronde voorsprong!
Niet zoozeer was die uitslag gekend, of Petit Breton sprong van zijn rijwiel en,
gewapend met een hamer, stoof hij met opgeheven arm de kabien van Lapize binnen.
Gelukkig had een der verzorgers het bijtijds gezien, en kon den slag nog afweren.
Wat er gebeurd was? Lapize, die ‘begraven’ werd onder het gejouw en het gefluit
der toeschouwers, moet ergens wroeging gekregen hebben, en tot inkeer gekomen
zijn, zoodat hij besloot: neen, dat mag niet!

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

80
In een opwelling van zijn beroerd gemoed, en met de begeerte om het gedane kwaad
te herstellen, zonder Petit Breton en Comès van zijn ‘bekeering’ te verwittigen, nam
hij een besluit dat indruischte tegen de aangegane overeenkomst. Vandaar de
gramschap van den nijdigsten aller nijdige renners, Petit Breton.
Zooals ge ziet is de combine in de Zes Dagen niet een na-oorlogsch produkt,
vermits de microob reeds aan den boom te vreten zat, van af de eerste Zes Dagen,
die te Brussel werd ingericht. 't Is Mac Farland, die de ‘plaag’ uit Amerika had
meegebracht.
Maar 't is eender, tijdens die enkele uren van ongelijken strijd, heeft Van den
Berghe betoond wat hij kon, als hij maar wilde. Wat niet altijd het geval was, omdat
hij niet beter dan Buysse en Defraeye, in 't gareel kon gehouden van dat sober leven,
waarin Van Hauwaert ging putten om zijn opslorpende en opgeslorpte krachten
gedurig te vernieuwen.
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Odiel Defraeye en het wonderjaar 1912.
In 't eigenste jaar de Ronde van België winnen, Milaan-San Remo en de Ronde van
Frankrijk, ja, als men zulke pluimen op den hoed te steken heeft, kan men gerust
door de wereld van de sport gaan om te vragen: wie 't ooit wel beter deed?...
- Ik heb vele Ronden van Frankrijk gevolgd, heeft me Ludovic meer dan eens
gezegd, vele overwinnaars gekend en gezien, maar de sterkste indruk is toch deze,
die Odiel Defraeye op mij heeft gemaakt.
En Marcel Buysse, die 't beaamde:
- Ik weet wat rijden is, omdat ik er ook iets van ken, maar lijk Defraeye het kon
in 1912, neen, zoo iets wist ik nooit door andere renners voren doen.
Die indruk van macht en van ‘nog meer kunnen’ kwam van 't feit, dat Odiel zoo
onbewegelijk in den zadel zat, lijk iemand die gedurig de onuitgesproken vraag
herhaalt: of het dan werkelijk zoo lastig is? En waarom al dat geweld er bij moet?
Dat was in verband met de tegenstrevers, die al de moeite van de wereld hadden,
om hun rijwiel op de bergen te krijgen, terwijl Defraeye naar boven scheen te
‘wandelen’!
Goethe heeft maar één Faust geschreven, en Vondel maar één Lucifer. Ook genieën
kunnen zich uitputten, en groote schilders hebben geniale dingen geborsteld, die ze
later nooit meer konden nadoen. Waarom heeft Odiel Defraeye nooit meer dat
hoogtepunt bereikt van 1912? En vooral, lijk in die Ronde van Frankrijk?... Hij zou
nochtans zoo geerne nog zulk een perel gehecht hebben, aan zijn rijke kroon van
zegepralen!
Ik heb Defraeye persoonlijk zoo goed gekend. Zoo stipt in zijn levenswijze, zoo
nauwgezet in 't werk. En die Ronde
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van Frankrijk in 1912, was een produkt van eene verzorgde kunde, de belooning
voor een leven van offerveerdigheid in den dienst van de wielersport.
En het huldebetoon dat hem na die glorierijke overwinning te Brussel te beurt viel,
deed denken aan den terugkeer van Koningen of Prinsen van zegevierende slagvelden.
Grootsch was de aanblik van die ontelbare menigte, die zich in de straten van
Brussel verdrong, om haren tol van hulde te betalen aan den kampioen, die de vlagge
van de zege ging dragen, tot op de hoogste toppen van de Alpen en de Pyreneeën!
Uit de vensters werden bloemen gestrooid! Van op de balcons braken orkanen van
jubelkreten los! Muziek speelde en in hooghartige redevoeringen werd de lof van
den overwinnaar bezongen!
Ik was er bij te Brussel, ook te Izegem, waar Defraeye woonachtig was, om er
mijn eigen woord van geluk en erkentelijkheid te spreken.
En 'k zie Odiel nog levendig voor me staan, als de weerdige overwinnaar van een
groote kamp: zonder aanstellerigheid, maar in het volle bewustzijn van zijn plicht:
dat vertrouwen en die hulde waardig te blijven in de toekomst.
Maar die toekomst?... Is nooit meer zoo heerlijk geweest. Wat dan was er gebroken
in het fijne raderwerk van dat prachtig organisme? Twee andere Ronden van Frankrijk
hebben gevolgd, maar de onoverwinbare Defraye van 1912?... Neen, die kregen we
niet meer terug!
Was die zege van 1912 terzelvertijde de zwanenzang geweest van den grooten
kunstenaar die hij was?... Negentien honderd dertien kwam, en negentien honderd
veertien. Maar geen overwinnende Defraeye. En dan?... De wereldoorlog, waarin
alles te gruizelen werd geslagen, en de grootste kampioen of sterkste athleet teloor
liep, in die
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massa van menschen, die hun leven ten offer hadden te brengen in de bloedgrachten
van den IJzer! Liet Odiel Defraeye daar soms de klank van zijn gestaalde spieren,
en den zwier van zijn sierlijken tert?... Wie zal 't uitmaken?... We wisten al zooveel
renners komen, met de aanzwellende muziek hunner triomfantelijke intrede, om weer
te verdwijnen, maar dan zoo heel geruischloos, zonder dat we konden vernemen
langs waar, en waarom...
Is 't Sarah Bernard niet, die 't gezegd heeft:
- Weten dat men moet oud en leelijk worden, is een onverbiddelijke waarheid die
't leven van een tooneelspeelster vergiftigt.
En Defraeye, die in 1912 werd gehuldigd en bezongen, door de heele wereld die
aan sport doet, en later nooit meer kon gaan staan in de zonne van de zege, die de
zonne van de glorie was, zou hij daar soms in geleden hebben?... Of kwam die
kentering naar omlaag geleidelijk, zoodat ze eerst niet voel- en tastbaar was?...
Misschien wel, want een renner is lijk een drenkeling, die met den moed der wanhoop
vecht voor het behoud van zijn leven: de renner verwacht alles van de ‘forme’ die
terugkomen zal, die terugkomen moet! En gelukkiglijk dat die hoop en dat vertrouwen
bestaat, anders ware 't leven van zulk een renner een radeloos bestaan.
Van den ‘val der Engelen’ heeft de geniale Vondel een aangrijpende tragedie
gemaakt. En ik beken het eerlijk: aan den ‘val’ van Defraeye, of beter aan de
waardevermindering van zijn athlethiek vermogen in 1913 en 1914, heb ik geleden.
Wellicht meer dan hij zelf. Want ik had nu ook zoo'n hoogen dunk van zijn kunde.
De stijl, die zoo zuiver was, zoo klassiek, en het vermogen zoo uit de natuur.
Ik zie hem nog rijden in den velodrom van Torhout, op den 29 Juni van 1909, in
een 100 Km. koers, tegen al de beste renners van de wereld, van Hauwaert en Lapize
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inbegrepen. Nog vijf ronden vóór 't einde. Defraeye zet zich aan de leiding en hij
gaat onverschrokken zijn gang, lijk iemand die 't uitdagend zegt:
- Komt af, als ge durft!
En 't is in dat vermetel betrouwen zelf, dat we den kunstenaar vinden, die zich zijn
macht en vermogen bewust is, die weet wat hij kan.
Van vijf ronden ver - de omtrek was 300 meter - gaat hij aan de leiding en drijft
geleidelijk het tempo op, zoo dat er hem niemand voorbij komt, niemand voorbij
kan! Hij wint dien sprint met het gemak van den athleet die 't betoogt: als 't moet,
nog rapper!
En 't is uit dien sprinter, uit dien fijn gestyleerden athleet, uit dien ‘kunstenaar bij
de genade gods’ - met een kleine g - dat de groote overwinnaar van 1912 groeide,
waarnaar we opkeken met zooveel fierheid als betrouwen voor de toekomst. En dat
betrouwen dat nadien zoo geweldig geschokt werd, omdat de overwinnaar achterbleef!
Defraeye was niet alleen in 't geval. Duboc in Frankrijk, Verdyck bij ons, en Van
Dam of Deolet: om er niet meer te noemen. Renners, van wie men zei 't worden
groote kampioenen. En de barreel van hun opgang die zoo ineens toegeworpen werd,
en nooit meer open ging!
Vanwaar komt dat?... Wie beslist dat?... Waar zit het hem? Er komen van die
tragische dingen in 't leven van den mensch, die men vaststelt zonder te kunnen
zeggen vanwaar ze komen en waarom, en zonder het te kunnen verhelpen. Omdat
het menschelijk organisme van die diepten heeft, waarachter men met het bloote oog
niet komt.
Later, vele jaren later, heeft Odiel Defraeye een zware ziekte doorstaan, die
doodelijk had kunnen zijn. En wij, die 't nu vragen: of de microob van die ziekte
soms al in 1913 en 1914 niet knaagde, aan de athletieke kunde van den overwinnaar
van 1912?
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Marcel Buysse, een prachtig beeld van Vlaamsche spierkracht.
We spreken den naam uit, en we zwijgen om te luisteren. Want in de verte?... Zijn
dat soms de klanken van Klokke Roeland, die ‘storm luidde in Vlaanderland’?...
Van Hauwaert is de vlaggedrager geweest der vernieuwde sportbeweging, en Odiel
Defraeye deed denken aan terugkomende Prinsen van zegevierende slagvelden. Maar
Marcel Buysse?... Die was weer wat anders: die was meer! Of hij dan schooner en
grooter uitslagen verwezenlijkte?... Integendeel! Maar hij was lijk meer het tastbaar
beeld van dat Vlaamsche volk, ‘dat wilde wat was recht’!
Die kop?... Zoo blond als het zand van de zee! En in die oogen?... Tintelde het
leven dat in hem te kriewelen zat, en dat hij niet eens meester kon. Misschien wel
daarom dat hij nooit de hoogten bereikte van Van Hauwaert, of beter, dat er door
zijn leven als renner niet die evenwijdige lijn loopt, waarop de muziek van Van
Hauwaert's prachtige uitslagen werd geschreven.
Want wat Buysse verwezenlijkte in de Ronde van Frankrijk van 1913, overschaduwt
zelfs de heerlijkste prestaties van Van Hauwaert in Bordeaux-Parijs. Maar 't verschil
tusschen die twee ligt hierin: de gloriezon van Buysse schitterde in een enkele Ronde
van Frankrijk. Van Hauwaert ging bijna altijd even hoog van 1907 tot 1914. Omdat
hij leefde voor zijn beroep. Buysse leefde meer om van dat leven te genieten!
Van Hauwaert was te bewonderen om den ernst waarmee hij zich bereidde voor
de koersen. Van Buysse ging men houden ter wille van zijn onweerstaanbare lach.
Wat we echter wel durven zeggen is, dat Buysse hooger had moeten klimmen dan
Van Hauwaert zelf, omdat Des-
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grange het schreef na de Ronde van Frankrijk van 1913:
- Wat we Buysse zagen verrichten in deze Ronde, werd hem nooit door een ander
renner voorgedaan, zelfs niet door Defraeye!
Maar die speelsche lach om den mond? Hij weerstond er niet beter aan, dan de
menschen die bij en rond hem leefden en bewogen!
***
We schreven 1908. De Ronde van België voor liefhebbers zou geloopen worden.
Fons Lauwers van Leuven was de groote favori. Hij won ten andere de koers. Maar
Michel De Baets? En Marcel Buysse?... Buiten de gemeente, waar ze woonden, wist
te voren niemand dat ze bestonden. Maar men leerde 't des te beter binst die ronde.
In Oostende-Antwerpen was Buysse tweede, in Hasselt-Namen derde, in
Namen-Nomalle tweede, en met den slag werd het uitgebazuind: we zijn een nieuwen
kampioen rijker geworden!
We verloren hem min of meer uit het oog, tot in Mei 1909 hij ons persoonlijk
kwam opzoeken om te zeggen:
- Ik zou de openingskoersen willen betwisten op den velodrom van Torhout.
- Ja, maar ge weet toch dat het voor beroepsrenners gaat?
- Ik weet het, en dat hindert me niet, want 'k heb mijn vergunning al aangevraagd.
Die velodrom van Torhout?... Daar stak 'n stukje van m'n ziel in. Daarom dat ik
me nu nog altijd zoo levendig die opening herinner, en terzelvertijd de koers van
Marcel Buysse, met zijn verzet van 8 meter!
Benevens al wat we in de streek aan goede renners bezaten, was ook Marcelli
aangeworven, de sprinter van Robaais, die zoo pas het Kampioenschap van 't Noorden
in snelheid kwam te winnen.
Marcel Buysse won bijna al de premies, en werd maar
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van 'n banddikte geslagen door Marcelli. En dien uitslag?... Was werkelijk het produkt
van de pure en brute macht. Van den jongen athleet, die niet eens weg weet met de
weelde van de kracht, die in hem geperst zit, en die kost wat kost naar buiten moet,
eender op welke manier.
Vanaf dien dag was hij in de streek een der meest populaire renners geworden,
die ooit op velodroms kwamen.
Als we nu die twee feiten of uitslagen bijhalen, dan is 't om te betoonen dat Marcel
Buysse een geboren kampioen was. Waar anderen langs den weg der beginnelingen
begonnen, in de mindere straatkoersen, ging hij van den eersten keer de groote Ronde
van België op, tegen de beste renners van dien tijd, en enkele maanden nadien nam
hij het op tegen de sprinters in den velodrom. En telken keere wist hij zich dusdanig
te onderscheiden dat men moest belijden:
- Hij won niet, maar hij was de beste waard!
In de jaren 1910 en 1911 zocht Buysse zijn heil en uitkomst, op de velodroms en
won onder meer de 24 uren van Antwerpen en van Robaais. Maar vermits het ons
niet te doen is om een eerelijst op te maken, en uitslagen te verzamelen, springen we
dan maar van den eersten keer naar de Ronde van Frankrijk van 1912, door Defraeye
gewonnen, en waarin Marcel de rol speelde van iemand ‘die aan 't komen is’.
En inderdaad, 't is in 1913 dat hij zijn hoogtepunt bereikte, en de Ronde moest
gewonnen hebben ‘op zijn één been’, lijk het in den volksmond heet, maar bij het
afrijden van den Esterel een val deed, waarbij hij de vork van zijn rijwiel brak, wat
hem 3 uren en 30 minuten tijdverlies kostte.
Ge moet weten, in die tijden moest een deelnemer, bij gevalle van breuk, zelf zijn
rijwiel vermaken. En omdat de autogeleider der rijwielen ‘Peugeot’ hem hielp bij
die herstelling, heeft Buysse zelfs gevaar geloopen uitgesloten
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te worden. Na rijpe overweging echter kwam Desgrange tot het besluit, van hem een
straf op te leggen, maar niet buiten koers te stellen.
Ik meen dat er geen beter en klaarsprekender middel is, om het meesterschap van
Buysse in die ronde te onderlijnen, dan met de uitslagen zelf. In den eersten rit
behaalde hij de tweede plaats ; een derde in den zesden rit ; een eerste in den vierden,
zevenden, elfden, twaalfden en vijftienden rit. En als we de plaatsen niet opgeven
door hem behaald in de andere ritten, dan is het doodeenvoudig omdat hij tengevolge
van breuk of andere tegenslagen, uitgeschakeld werd. Maar in die Ronde werd hij
maar één keer regelmatig gelost en 't is door Filiep Thijs op den Tourmalet in
Bayonne-Luchon. Maar als de koers regelmatig verliep, was hij al zijn tegenstrevers
den baas bij de beklimming van de bergen, zoodat Desgrange na afloop schreef:
- Defraeye is een groote overwinnaar geweest in 1912, maar Buysse was hem
ontegensprekelijk de betere bij de beklimming van de bergen: Nooit te voren hebben
we zoo iets gezien van een anderen renner.
Ik meen vergeten te hebben van te zeggen, dat hij op 't einde van 1912 naar
Duitschland trok, twee Zondagen te reke: naar den Grooten Prijs van Saksen, dien
hij won tegen Crupelandt in den sprint, maar met 18 minuten voorsprong op de andere
tegenstrevers.
En 's Zondags nadien won hij de Ronde van Cassel, met 20 minuten voorsprong.
Ik geloof dat het de eenige periode is waarin Buysse uitsluitend voor zijn beroep
leefde, en de uitslagen bleven niet achter.
***
Hierboven vindt ge een opsomming der plaatsen die hij behaalde, in de Ronde van
Frankrijk van 1913. Die cijfers zijn sprekend. Maar beteekenisvoller zijn enkele
bijzonderheden die volgen.
Brest-La Rochelle won hij niettegenstaande twee band-
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breuken. Bij de beklimming van den Col de Port in Luchon-Perpignan, gaat hij zijn
tegenstrevers vermanen en verwittigen ‘dat hij hen lossen zal’.
- Opgelet! Zijt ge gereed?...
Hij gaat er van onder zonder dat iemand hem bijhouden kan, en wint met 12
minuten voorsprong.
Op 't oogenblik dat hij breuk had in den Esterel, stond hij aan de leiding der
algemeene rangschikking, met 1 minuut 12 seconden voorsprong op zijn ploegmaat
Filiep Thijs.
Alavoine en Christophe, twee andere ploegmaten van ‘Peugeot’, zijn bij hem
gebleven tijdens de herstelling van zijn vork.
Later in zijn leven heeft hij het ons dikwijls herhaald:
- De pijnlijkste oogenblikken uit mijn loopbaan zijn deze geweest, die ik gesleten
heb binst de herstelling van mijn rijwiel op den Esterel. Nooit vergeet ik die bittere
ontgoocheling en die drukkende ontmoediging, die zich van mij meester miek, en ik
heb het aan dien braven en toegedanen Christophe te danken, als ik nog den moed
vond om voort te doen.
Daags nadien werd Nizza-Grenoble betwist, en op den berg van Valgeleye loste
hij opnieuw al zijn tegenstrevers, en hij zou met grooten voorsprong zijn toegekomen,
ware 't niet dat een bandbreuk hem ophield. Hij herstelde en haalde al zijn
tegenstrevers weer in, bij de beklimming van den Allos, miek aanstalten om er alleen
uit te muizen, toen een tweede bandbreuk hem heelemaal ontredderde naar het
gemoed.. Hij verloor in dien rit 1 uur en 8 minuten en zonder zijn sportbestuurder,
die hem niet verliet, zou hij opgegeven hebben.
- Gij moet voortdoen, want we hebben u noodig om ritten te winnen en Thijs te
helpen.
Aldus zijn sportbestuurder. De rit die er op volgde: Grenoble-Genève met den
beruchten Galibier. Bij de be-
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klimming van dezen Col nam hij tien minuten voorsprong, en behield ze tot het einde
toe.
Maar de schoonste prestatie leverde hij toch in Genève-Belfort. Hier laten we
Desgrange aan 't woord, in ‘L'Auto’, waaruit we vertalen:
- Vandaag, bij de beklimming van den Ballon d'Alsace, het schoonste gezien uit
mijn lange loopbaan als sportjournalist, en inrichter der Ronde.
- Buysse kwam aan den voet van den berg. Stapte gezapig af om zijn wiel te draaien
en 't gepaste verzet te nemen. Dit gedaan zijnde, trok hij zijn broek wat hooger op,
zette zijn muts in juiste positie op 't hoofd, sloofde even de mouwen van zijn trui op,
zette zich in den zadel, en dan begon de heerlijkste beklimming die ik ooit van een
renner zag.
- Een voor een haalde hij zijn tegenstrevers bij. De laatste, dien hij in 't zicht kreeg,
was Petit Breton. Als hij gekomen was op ongeveer 20 meter van dien tegenstrever,
die met den kop op de stuurstang moeizaam vooruit kwam, en bezig was ‘met er
alles uit te halen’, ging Buysse even een praatje slaan met zijn sportbestuurder, die
naast hem reed. We wisten niet wat hij zei, of vertelde, maar twee minuten later
konden we 't raden: de guidon wat dieper vast genomen, de rug wat meer geplooid,
en in gestrekte vlucht ging hij op en over Petit Breton, die ons den indruk gaf van te
blijven stilstaan!
- Als Buysse ongeveer 100 meter voorsprong had, richtte hij zich op, keek om en
grijnslachte! Al zijn tegenstrevers lagen geveld en gesneuveld. En 't is met 1 minuut
20 sekonden voorsprong, dat hij den top van den Col bereikte, en de aankomst, die
beneden den berg lag.
- Neen, we herinneren ons niet ooit zulk een meesterschap gezien te hebben van
een renner, bij de beklimming van de bergen, zelfs niet van René Pottier, de held
van dien eigensten Ballon d'Alsace.
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Tot daar Henri Desgrange. Het is op een even begeesterde en vervoerende wijze, dat
Robert Coquelle over hem schrijft, in ‘L'Echo des Sports’, en van Maurits Leliaert,
die aan de eigenste ronde mee dong als afzonderlijke, kregen we een brief waarin te
lezen stond:
- Buysse speelt met zijn tegenstrevers lijk katten met muizen.
Na afloop werd Petit Breton naar zijn meening gevraagd, en die schreef voor de
lezers van ‘La Vie au Grand Air’ de volgende overwegingen:
- Marcel Buysse? Is sterker dan een stier en heeft meer bloed dan een koerspaard.
Maar die kop die op dat sterk lijf staat?... Hij weet niet wat gedaan met zijn macht,
en die macht verkwist hij zoodanig, dat hij zich niet eens den tijd gunt om te
overwegen of er soms geen einde aan kan komen. Nadenken of beleggen en
overwegen? Kent hij niet! Hij kent niets anders dan duwen op de pedalen en zijn
tegenstrevers lossen. En dat kan hij, bij de beklimming van de bergen, waar en
wanneer hij wil. Maar hij is zoodanig roekeloos dat hij zich niet eens de moeite geeft
van te overwegen, of er geen hinderpalen te vermijden zijn. Zijn ongeval op den
Esterel kon hij mogelijks voorkomen, hadde hij maar wat meer willen opletten en
voorzichtiger zijn. En zoo komt het dat hij deze Ronde van Frankrijk verloren heeft,
als hij ons allen wel één uur voorsprong had kunnen geven!
Om met die Ronde te eindigen, herinneren we tevens: In Belfort-Longwy loopt
Faber weg. Buysse gaat er achter en lost hem, maar heeft pedaalbreuk. En toch behaalt
hij nog eene tweede plaats.
In Longwy-Duinkerken komt hij op 12 Km. van de aankomst. Garrigou is de
eenige, die zijn wiel kan houden. Buysse heeft bandbreuk en Garrigou, die de
aankomst nakende weet, kiest natuurlijk het hazenpad. Maar Buysse herstelt in der
haast, haalt Garrigou bij, op 800 meter van
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de meet om hem te kloppen met wel 20 meter in den sprint!
- En morgen kom ik alleen toe te Parijs!
Zegde hij me persoonlijk ter aankomst.
Op 60 Km. van Parijs, een berg op de steenen. Hij demareert. Alleen Engel, die
Frankrijk's beste jonge renner is, kan zijn wiel houden. Maar Marcel Buysse kent
geen genade, en geen einde aan zijn macht. Hij demarreert juist zoo dikwijls als
noodig is, om Engel te lossen en alleen toe te komen in 't Prinsenpark, waar er
duizenden Vlamingen zijn, om den zedelijken overwinnaar der Ronde toe te juichen.
Op den eigensten dag dat Marcel Buysse Genève-Belfort won, bij de beklimming
van den Ballon d'Alsace, betwistte zijn jongere broeder Lucien den omloop van
België in een rit, zijnde 600 Km. Ten titel van inlichting: Lucien was toen pas 18
jaren oud.
Te Charleroi in den kontrool, verneemt Lucien van den inrichter Alban Collignon,
dat Marcel Genève-Belfort kwam te winnen.
- En straks doe ik hetzelfde,... antwoordde Lucien.
De aankomst van dien omloop had plaats te Namen, boven op den Citadel, een
berg die redelijk steil is. Zijn tegenstrevers waren: Berten Dejonge en Berten De
Belder.
- Twee venten lijk boomen, heeft hij dikwijls zelf verteld, op de sportavonden aan
de toehoorders.
- In den sprint? Ik wist niet of zij rap waren, maar 'k wist des te beter dat ik het
niet was. Dus? Dan maar mijn heil gezocht bij de beklimming van den berg der
Citadel. Zoo gezegd, zoo gedaan, en halfwege hoorde ik de laatste zucht van De
Belder, die laatst aan mijn wiel gebleven was, en ik won dien omloop van 600 Km.
met 40 meter voorsprong.
- Dat goê bloed niet liegen kan!...
't Was Lucien Buysse, die 't zei na afloop aan Alban Collignon.
***
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Daags na de Ronde van Frankrijk gingen wij met de wagen van ‘Sportwereld’, Marcel
Buysse afhalen te Kortrijk aan de statie, waar duizenden en nog eens duizenden
sportliefhebbers samengeschoold stonden, om aan den zedelijken overwinnaar dien
groet van hulde en waardeering te brengen waarop hij recht had.
Van Kortrijk ging het over Ingelmunster naar Thielt, waar we stil hielden op de
Markt, en waar de velodrom-bestuurders Eelbode en Furster een huldebetoon hadden
ingericht.
Buysse werd begraven onder een berg van bloemen. En toen we uit zijn naam
enkele woorden uitleg gaven over zijn ronde, met de belofte dat hij 't jarent zou
herbeginnen, en de zege naar zijn land brengen, toen brak er een storm van
toejuichingen los, waaraan geen einde scheen te komen.
Maar omdat men ons wachtte te Lootenhulle en te Gent, stoomde de wagen
voorwaarts, nog eer de toejuichingen waren uitgestorven.
Te Poeke en te Ruiselede, andere bloemen in ontvangst te nemen. Maar die
terugkeer te Lootenhulle? En dat wederzien? Neen, dat vergeten we niet zoo gauw.
Albert - die nu den grooten kampioen is dien we kennen - was toen 20 maanden
oud, en toen hij naar vader zijn armpjes uitstak, zagen we twee tranen over Marcel's
kaken rollen.
Van Lootenhulle ging het naar Gent, en daar was zooveel volk aan de Zuidstatie,
dat de tramdienst voor enkele minuten in de war gestooten werd.
Later werd er een officieele huldiging op touw gezet te Brussel, niet alleen ter eere
van Marcel Buysse, maar vooral ter intentie van den eigenlijken overwinnaar Filiep
Thijs. Meer dan 1200 bewonderaars lieten zich inschrijven voor het Banket, en op
't oogenblik dat aan tafel moest gegaan, was iedereen tegenwoordig behalve... Filiep
Thijs...
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Aan den vertegenwoordiger des Konings en enkele vooraanstaande genoodigden
moest de uitleg gegeven:
- Door dringende zaken weerhouden te Parijs.
Van vieze karweien gesproken!
***
Tijdens den winter van 1913-1914 kreeg Marcel een aanbod van ‘Alcyon’, om in
1914 voor dit rijwielmerk te rijden. Hij was echter verbonden bij ‘Peugeot’, en er
was bij gevalle van contractbreuk, een vergoeding voorzien van 20.000 franken - die
toen nog van goud gemaakt waren, of beter: een goudweerde vertegenwoordigden.
De onderhandelingen liepen niet vlot, want ‘Peugeot’ liet zich niet zonder verzet
het gras van onder de voeten maaien. Buysse zelf verliet niet geeren zijn goeden
vriend en verzorger Arthur Barthelemy, lijk hij ook veel sympathie had voor een der
zonen van den grooten rijwielfabrikant Peugeot. Maar van den anderen kant stond
zijn boezemvriend Odiel Defraeye, in de rangen van ‘Alcyon’, terwijl hij vermoedde
dat in 1914 ‘Peugeot’ zijn grootste troeven zou zoeken uit te spelen, in de Ronde van
Frankrijk, met Filiep Thijs, wat voor Buysse beteekende: niet de eerste rol kunnen
spelen.
‘Alcyon’ verhoogde gedurig de geldelijke voorwaarden, bij zoover dat Buysse
eindelinge besloot van te aanveerden.
Later heeft hij het me dikwijls gezegd:
-'k Ben bij ‘Alcyon’ gegaan ter wille van het geld, want zaken zijn zaken. Maar
met mijn hert ben ik bij ‘Peugeot’ gebleven.
De beredeneering van ‘Alcyon’ was de volgende:
-'t Jarent hebben we Odiel Defraeye en Marcel Buysse, de twee beste renners der
twee laatste Ronden van Frankrijk, die we kost wat kost willen winnen.
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‘Alcyon’ was het laatst gestichte der rijwielmerken, maar veroverde in een zeer
gering getal jaren, zoo niet de voornaamste, dan op zijn minst genomen toch de
tweede plaats in de Fransche rijwielnijverheid, te zeggen onmiddellijk na ‘Peugeot’
komende.
En omdat ze, in verband met de overwinning in de Ronde van Frankrijk 1914,
zeker wilden spelen, getroostte men zich reuzensommen voor de aanwerving der
twee renners, ‘die niet te kloppen waren’ - zoo dacht ‘Alcyon’ en velen met hen.
Maar 1914 kwam, en 't is Filiep Thijs van ‘Peugeot’, die de overwinning behaalde.
Marcel Buysse werd weliswaar omver gereden bij den afzink van den Turbieberg,
wat zijn opgave voor gevolg had. Lijk Odiel Defraeye het liet steken, daags nadien
in Nizza-Grenoble, ter wille van zweren, die hem kwelden. Maar dat moeten we
eerlijkheidshalve bekennen: toen ze opgaven waren Buysse en Defraeye ‘geslagen
renners’, omdat ze alle twee van hun forme en kunde ingeschoten hadden. Ze verloren
wellicht een groot deel van hun atlethiek vermogen bij zooveel feesten en
huldebetoogingen, die op hun wederzijdsche prestaties van 1912 en 1913 volgden.
Dan is de wereldoorlog gekomen, en Marcel Buysse heeft eerst in Italië, en later
in Frankrijk nog beproefd, om de forme en de kunde van 1913 terug te vinden, maar
't ging hem min goed voor den boeg. Zoo dat hij het roer omsloeg en in de velodroms
ging zoeken, wat hij in de baankoersen niet meer vermocht te vinden.
Hij begon ten andere reeds vóór den oorlog en niettegenstaande het uitdrukkelijk
verbod van ‘Alcyon’, nam hij deel aan de Zes Dagen van Brussel, waarin hij aanzette
zonder de minste oefening. Geen wonder dan dat hij, met Van Lerberghe, die zijn
maat was, gedubbeld werd tijdens de eerste groote jacht.
Het vertrouwen in zijn kunnen en zijn meesterschap
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op de tegenstrevers, was zoo groot dat hij meende van zonder oefening dat te kunnen,
waarvoor anderen zich weken te voren bereidden en specialiseerden.
Over die Zes Dagen zullen we vertellen als we aan dat hoofdstuk zullen gekomen
zijn, want daar gebeurden dingen, die we nadien nooit meer hebben beleefd, al hebben
we minstens honderd van die koersen op onzen kerfstok.
Het was ook tegen 't gedacht, en niettegenstaande het verbod van ‘Alcyon’, dat
hij startte in onze Ronde van Vlaanderen van 1914.
- Die Ronde win ik, en dan krijg ik gelukwenschen inplaats van kritiek!
En inderdaad, hij behaalde er de zege. Nog iets dat we moeten vertellen.
Rieten Van Lerberghe was zijn boezemvriend. Ze mieken alle twee deel van den
hoofdgroep, die. uit een tiental renners bestond, en de zege in den sprint te betwisten
hadden, op den velodrom van Evergem, van Dees Depoorter, zaliger gedachtenis.
- Rieten, zult ge me trekken in den sprint? Ik win, en we deelen de eerste prijs?
- 't Akkoord!
Zei Rieten. Maar wat hij niet verklapte is: dat hij liever zelf zou gewonnen hebben.
Later heeft hij het me meer dan eens verteld:
- Ik zette me dus aan de leiding, met Buysse aan mijn wiel, en als de laatste ronde
begonnen was., had ik het tempo van den sprint bereikt. Zonder me om Buysse of
wie het ook zijn moge, te bekommeren, stormde ik voorwaarts, zooveel of het maar
kon. Want 'k voelde me goed en sterk genoeg, om alle aanvallen af te weren, ook
deze van Buysse. Wat ik ten andere zou gedaan hebben. Want 'k had wel aanveerd
van Marcel tot ‘trekker’ te dienen bij den sprint, wat nog niet wil zeggen dat, als hij
me niet voorbij kon, ik zelf niet winnen mocht! Zoo was mijn be-
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redeneering. En zoo kwamen we de laatste bocht uit, de rechte lijn in: ik aan de
leiding, Buysse aan mijn wiel, met Van de Velde en Persijn, die langs buiten om
kwamen aanvallen. Ik weerstond aan die aanvallen en redelijk gemakkelijk. 'k Heb
zelfs den indruk dat 'k zou gewonnen hebben, toen ik me almeteens aan de trui voel
trekken. 't Was Buysse, die van links was komen opzetten - wat verboden was - mij
heel kalmpjes naar achter duwde en zijn eigen persoontje naar voren, wat hem de
overwinning bezorgde... Op mijn kosten! En 't bewijs ligt in 't feit dat, niettegenstaande
ik naar achter werd getrokken, ik tegen Van de Velde en Persijn nog mijn tweede
plaats verdedigen kon!
Alhoewel ik mij stelde in den dienst van Buysse om te ‘trekken’, verdedigde ik
mijn eigen kans. Volgens Marcel mocht dat niet. Hij trok mij aan de trui. Dat mocht
evenmin. En daarmee was het geding opgelost. En kreeg ik van Buysse mijn deel in
de winst!
***
Die overwinning in de Ronde van Vlaanderen, is zeker wel de ‘zwanenzang’ geweest
van Marcel Buysse als baanrenner. In Mei betwistte hij weliswaar nog
Bordeaux-Parijs, en haalde er zelfs een tweede plaats. Hij heeft me altijd gezegd dat
hij die koers zou gewonnen hebben, zonder die samenloop van omstandigheden die
hem weeral eens plaatste, in regelrechte mededinging met Cyriel Van Hauwaert.
We laten Buysse zelf aan 't woord:
- Te Orleans kwamen we toe met 19 renners samen. Was te voren nooit gebeurd
in Bordeaux-Parijs. Maar dat kwam omdat de wind zoo geweldig vanuit de
tegenovergestelde richting blies. En elke deelnemer die 't zoo goed wist: wie de
aanval dierf blazen zou de kastanjes uit het
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vuur halen voor anderen, omdat hij terzelvertijde zijn eigen en zijn gangmakers zou
afmaken in een voorbarige inspanning.
- Maar bij het verlaten van Orleans waag ik toch mijn kans. Van Hauwaert is de
eenige, die volgen kan. Te Angerville hebben we 500 meter voorsprong op
Trousselier, Deman en enkele anderen. Op dat oogenblik heb ik bandbreuk, en eer
ik een ander rijwiel heb, zijn Trousselier en Deman me al voorbij. Ik herneem den
strijd op een ander rijwiel, en om de beurt haalde ik Trousselier en Deman weer in,
om ze achter te laten, en Van Hauwaert bij te halen aan den voet van den berg van
Dourdan.
- Cyriel kon zijn oogen niet gelooven, en was nog meer ontmoedigd dan verbaasd,
bij zoo ver dat hij zich oprichtte om even uit te blazen. Wat ik er nog bijvoegen moet
is, dat op een gegeven oogenblik tusschen Angerville en Dourdan, ik zonder
gangmakers viel, wat me niet belette Van Hauwaert zonder hulp bij te halen.
Intusschen kwam de sportbestuurder van ‘Alcyon’ onderricht geven: ‘niet aan de
leiding gaan, dat voor Van Hauwaert laten, want onze twee andere renners Trousselier
en Deman zijn in aantocht, en met drie hebben we meer kans op winnen dan met
één.’ Van Hauwaert liet zich verschalken, en zoo komt het dat op een gegeven
oogenblik Deman bij ons komt, om onmiddellijk te demareeren. Van Hauwaert kijkt
naar mij. Ik naar hem. Maar geen van de twee die het tempo verhoogt. Intusschen
neemt Deman voorsprong en nadert hij Parijs, en de overwinning. Als ik meen dat
hij al ver genoeg is, ga ik eindelinge ten aanval over, om Van Hauwaert te lossen en
Deman achterna te zetten. De aankomst is echter te dicht om hem nog te kunnen
bijhalen. Maar zonder iets te willen opwerpen tegen Deman als overwinnaar, kan ik
gerust zeggen dat, zoo ik niet op Van Hauwaert als tegenstrever had gebotst, wat
meebracht dat ik van ‘Alcyon’ onderricht kreeg het tempo te verla-
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gen, dan zou ik die Bordeaux-Parijs zelf gewonnen hebben!
***
Wij zullen, hebben we gezegd, nog over Marcel Buysse te spreken hebben, als we
het hoofdstuk schrijven der Zes Dagen, waarin hij eveneens een geweldige rol heeft
gespeeld.
Maar de Buysse van 1909, die den sprinter Marcelli op zijn eigen terrein bedreigde,
omdat hij meer macht had en geweldiger was...
De Buysse, die twee Zondagen te reke naar Duitschland trok, om de beste renners
van die tijden te lossen en te verwinnen...
Of de weergalooze Buysse, van wien Desgrange schreef na de Ronde van Frankrijk
van 1913: ‘te voren nooit gezien van een renner bij de beklimming van de bergen!’...
Neen, die groote, die onstuimige, die onverzettelijke kampioen en overwinnaar
nooit meer teruggevonden!
Die Ronde van 1913 is voor Buysse geweest wat deze van 1912 voor Defraeye
was: de zwanenzang.
De grenslijn van kunnen en vermogen was overschreden, en Buysse was begonnen
aan den aftocht, die voor ons een teleurgang werd, omdat we hem zoo onzeglijk
geeren zagen en sterk bewonderden.
Van Hauwaert, hebben we al gezegd, was een noeste werker, een gewetensvolle
arbeider en kunstenaar terzelvertijde. Defraeye was meer artist, al was hij niet min
krachtig en kranig. Maar Marcel Buysse?... Die was weer iets anders. Hij had genoeg
van de twee - van athletiek standpunt beschouwd - opdat we van hem hadden kunnen
schrijven: hij was hen de meerdere! Omdat hij onstuimiger was, en nog sterker uit
de natuur!
Streuvels heeft zulke kerels geteekend. De Vermeulen uit zijn ‘Vlaschaard’: de
staalsterke boer! Die niet be-
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geven wil! Niet begeven kan! Omdat hij zich zoo oersterk voelt! Zoo één en zoo
eigen met de laaiende zonne, met de driestige peerden, met den groeienden oogst,
en de onmeetlijkheid van de lucht!
Zoo was Marcel Buysse op wielergebied: de ontembare, die niet versagen wil, de
koppige die niet plooien zal, de sterke die niet overleggen en niet rekenen moet,
omdat hij geen einde ziet aan zijn macht!
- Ware er een weinig overleg bij geweest, hij zou ons allen verpletterd hebben!...
Zei de groote Petit Breton na afloop der Ronde van 1913.
Maar wat de menschen en de mededingers niet vermochten, dat heeft de
onverbiddelijke Tijd gedaan. Eerst zagen we den baanrenner ‘den weg terug’ nemen,
nadien de ontembare Zes Dagen rijder, die plooide. Tot dat de ‘rechter’ kwam en het
opschrift uithong boven de deur van zijn rennersloopbaan:
- Tijd van komen, en tijd van gaan!
En tien jaren nadien kwam die andere rechter, de Eeuwige, om te zeggen: dat zijn
rijk niet meer van deze aarde was.
Het nieuws viel als een ontploffende bom! Het verwekte ontzetting. Omdat men
hem sterk en levenslustig genoeg geloofde, om zelfs de dood te trotseeren.
We stonden bij zijn graf om het woord van eerbiedig afscheid te spreken. En dààr,
op dat oogenblik, heb ik het zoo sterk gevoeld: hoe veel ik van hem hield! Het docht
me dat met hem, een stuk van mijn eigen leven in dat graf zonk!
Misschien wel omdat hij zulk een heerlijk beeld was van dat Vlaamsche Volk,
‘dat wilde wat was recht, en gewonnen heeft wat het wilde’!
Na Buysse zijn andere groote renners gekomen. Maar of die anderen wel zooveel
hert hadden, en het droegen, zoo juist op de plaats, waar het moest?...
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De stichting van ‘Sportwereld’.
In het voorgaande hoofdstuk hadden we 't voornamelijk, over baankoersen en
baanrenners uit de periode, die gaat van 1907 naar 1914, te zeggen tot aan den
wereldoorlog ‘eerste uitgave’.
We schreven weinig of niets over de koersen in de velodroms. In de eerste mate,
omdat er niet veel van te zeggen is, doordien, lijk we 't reeds schreven, rond de jaren
1900 de velodroms dood gingen, onder de onverschilligheid vanwege de
sportliefhebbers.
Het rijk der pure sprinters was uit, uitzondering gemaakt voor Van den Born die,
niettegenstaande hij al de herfst zijner loopbaan achter den rug had, nog vier jaren
te reke het kampioenschap van België won der snelheid: tot in 1909. En als hij het
in 1910 niet meer won, dan is het doodeenvoudig, omdat hij het koersrijwiel
verwisselde tegen het vliegtuig.
Buiten Van den Born hebben we Trelb gekend, die later als bouwmeester de
plannen miek voor de velodroms van Karreveld, Barcelona, Wintervelodrom van
Brussel en meer anderen. Verder nog: de oûwe Deleu, die destijds met Broka, met
Houben en Grogna, een beroemde tandem vormde. Dan nog Michiels, Otto, Wilmots,
Patou, Guillaume Coeckelbergh, die later baanrenner werd, en in 1908 de ronde van
België betwistte, waarvan hij 6 op 7 ritten won, maar de Ronde zelf niet, omdat hij
in den eersten rit bandbreuk leed, en te veel punten verloor. Een andere sprinter van
dien tijde: Fernandez, een deknaam waarachter Van Hammée schuilde, die later werd
- en ter dage nog is - bestuurder van den Wintervelodrom van Brussel; en ten slotte
Jef Van Bever, de eenige die zich een plaats veroverde in de internationale
sprintbeweging, zonder nochtans van het gehalte te zijn van Protin of Houben, zelfs
niet van Van den Born en Grogna.
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Van 1900 tot 1908 hoorde men weinig of niet van velodromkoersen, en voor zoover
ik me herinner is Zurenborg de eenige, die zich recht houden kon in dit orkaan van
verdelging. 't Is ten andere daar dat we ons eerste wereldkampioenschap bijwoonden,
gewonnen door Poulain vóór Ellegaard en Mayer bij de sprinters, en door Bobby
Walthour vóór Guignard en Dickentman bij de stayers.
Na de herwording der wielersport, door Van Hauwaert in 1907 weer in gang gezet,
kregen we een aantal nieuwe velodroms, vooral in de twee Vlaanders, maar 't zijn
doorgaans de baanrenners die er de plaats van de sprinters innemen. Misschien wel
omdat we geen Houben's meer hadden, en geen Protin's.
Integendeel waren we rijk aan goede stayers. Wij hadden er voornamelijk drie,
die 't met de beste van de wereld konden opnemen: Arthur Van der Stuyft, die meestal
in Duitschland reed en verbleef; Victor Linart, die vier keer 't wereldkampioenschap
won, en ten slotte de weergalooze Karel Verbist, die in 1909 wereldrekordman was
over één uur, en op 12 Juli van dat jaar, zoo noodlottig om het leven kwam: gevolg
van een val in den velodrom van 't Karreveld te Brussel.
Op dien nationalen feestdag werd een koers ingericht, over één uur achter groote
motos met Verbist, Arthur Van der Stuyft Schipke en Samson. Die koers ging door
ten bate van een liefdadig werk. De velodrom was bomvol geloopen. Op 6 seconden
van 't einde lag Verbist in winnende positie ; hij had juist nog 300 meter af te leggen,
toen zijn gangmaker bandbreuk leed, met het gevolg dat renner en gangmaker ten
gronde werden geslingerd, toen ze rijdende waren tegen een snelheid van 80 per uur!
Ceurremans werd bezijden de piste geworpen, en kwam er met het verschot en
lichte kneuzingen van af. Erger was 't met Verbist, die eerst tegen de omheining
terecht kwam, van boven in de bocht, en bij het naar beneden
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rollen als het ware opgeschept werd, door den aanstormenden motor van Schipke.
Een ontzettende kreet ging uit de menigte op. Schipke en zijn gangmaker ploften ten
gronde, ook in volle snelheid, maar kwamen er als bij mirakel met den schrik van
af.
Verbist integendeel, kreeg de volle lading van den aanstormenden motor op de
borst, en werd een tiental meter ver geslingerd, waar hij viel als een steen uit de lucht!
Twee geneesheeren waren ter plaatse om de eerste hulp toe te dienen, doch het
kon niet meer baten, want de arme Verbist had reeds opgehouden te leven.
Op den slag gedood! De verslagenheid onder het publiek was zoo groot, dat het
in stomme stilte bleef wachten en luisteren, naar het fatale nieuws, dat komen zou.
En dan?... De velodrom, die lijk opeens in een sterfhuis veranderd was, en het publiek
dat geruischloos, schier zonder spreken, zijn plaats verliet, in stillen eerbied en sterk
onder den geweldigen indruk dier ontzettende ramp.
Karel Verbist werd als een Koning begraven, want het heele sportieve België was
opgekomen, om een groet van eerbiedig afscheid te brengen. Meerdere bevoegde
sportkronijkers die van hem schreven: een der grootste stayers van alle tijden!
***
Dat soort koersen - achter zware motos - waren ten andere de meest gegeerde te dien
tijde, vooral in Duitschland en Frankrijk.
Persoonlijk heb ik er nooit veel van gehouden, omdat de renner te veel
‘gemekaniseerd’ is, om er niet van zijn athletieke weerde bij in te schieten. De
toeschouwers gingen ten andere meer naar die koersen om van sensatie te genieten,
dan om sport te zien naar een zuiverder zin van 't woord. De snelheid werd immers
van langs om hooger opgedreven, bij middel van windafweerders, die achteraan
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die motos vastgemaakt waren, en een geweldigen luchtdruk teweeg brachten, zoodat
de achter die motos rijdende renners, letterlijk voortgezogen werden, tegen een
ongekende en ongehoorde snelheid: ten slotte tot boven de 100 per uur!
Ten titel van inlichting: op een dag heeft Leon Van der Stuyft tegen meer dan 122
per uur gereden, te zeggen veel sneller dan de rapste trein uit die tijden.
Maar dien zucht naar meer en naar rapper, heeft spijtig genoeg aan zooveel jonge
renners, en veel belovende athleten het leven gekost. Daareven haalden we 't droevig
ongeval aan dat aan Karel Verbist overkwam, en uit diezelfde periode halen we de
namen van: Robl, Darragon, Mac Lean, Mac Eachern, Harry Elkes, Mac Leander,
Brecy, Dangla, Schipke, Mettling, Theile, Scheureman en Krupkat, om nu maar de
bijzondersten te noemen, die in de korte tijdspanne van min dan twintig jaar, den
dood vonden in den onverantwoordelijken wedloop tegen den god der snelheid.
Eindelijk - en niet vóór tijd - werd van hoogerhand ingegrepen, en verbod
uitgevaardigd tegen die koersen met opgedreven snelheid, die meer van de
waaghalzerij hadden dan van de sport!
Het tempo werd met den slag van 100 naar 60 per uur gebracht. De koersen gingen
er aan dood, maar de renners bleven in leven - en dat was 't voornaamste.
***
Daarmee hebben we nagenoeg al opgesomd wat we weten, of wat we beleefden, in
die periode die ging van 1900 tot aan den wereldoorlog.
Of moeten we er misschien de geboorte van ‘Sportwereld’ bijhalen, het blad dat
we hielpen stichten en in de wijde wereld brengen.
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Ik begeer niet aan overmoed te doen, maar 't is toch niet omdat we bij de stichting
waren, dat het niet mag gezegd en beleden: dat ‘Sportwereld’ in de na-oorlogsche
periode meer heeft bijgedragen tot den bloei van de sport in 't algemeen, dan Cyriel
Van Hauwaert zelf voor de herwording in 1907!
Ik onthoud het mijn leven lang! 't Was op een dag van Oogst 1912, dat M. August
de Maeght, destijds bestuurder van ‘La Société Belge d'lmprimerie’ - later
burgemeester van Halle - naar Torhout kwam waar ik toen woonachtig was, om te
vragen:
- Of ik met hem een blad wilde helpen stichten dat ‘Sportwereld’ zou noemen?
Hij was vergezeld van mijn goeien vriend, wijlen Leon Van den Haute, met wien
ik sedert een drietal jaren samenwerkte aan ‘Sportvriend’, een sportblad dat in die
tijden uitgegeven werd te Izegem.
- Misschien wel, was mijn antwoord, maar ge zult me tijd tot bedenken geven.
Ik had immers moreele verplichtingen tegenover den uitgever van ‘Sportvriend’.
Maar deze, die de opkomst van ‘Sportwereld’ niet erg scheen te vreezen, en daarom
zegde:
- Gij moet weten wat u te doen staat en waar ge best zult zijn.
Te voren bedreef ik mijn eerste ‘jongelingszonden in proza’, in een lokaal blad
‘De Torhoutenaar’ om naderhand mee te werken aan ‘Het Sportblad’ van mijn vriend,
wijlen Constant Cleiren, en aan ‘Onze Kampioenen’ van dien flinken sportmakker
Gustaaf Van der Linden. Zoodat ik bij gebreke aan faam, toch al wat naam had in
de wereld die aan wielersport deed.
Ik miek er gebruik van om ‘hooge voorwaarden’ te stellen voor mijn medewerking
die, tot mijn grootste verbazing, met den slag werden ingewilligd, zonder de minste
afdinging.
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Er werd niet gedraald en reeds op 12 September staken we van wal, op den dag dat
Koolskamp zijn Kampioenschap van Vlaanderen inrichtte.
Het eerste nummer heb ik voor me liggen, en 'k leze deeerste regels:
- Mijn naam is ‘Sportwereld’, en ik heb me tot doel gesteld, van rond te gaan in
den Vlaamschen lande, om dagelijks al het nieuws te verkonden dat te halen is. uit
de wereld die aan sport doet. In die wereld is er een zending te vervullen, het Volk
voor- en onderrichten. Zoodat we bedoelen van het leerrijke met het aangename af
te wisselen, en op die wijze ons Volk te dienen.
Met die leuze trokken we de wijde wereld in: arm aan geld, maar rijk aan
vertrouwen.
We waren niet velen:
Leon Van den Haute, de beste mijner beste vrienden, die later mijn vennoot zou
worden en met wien ik 20 jaren lang heb geleefd, in dezelfde gemeenschap van
gedachten, van willen en begeeren, van werken en wroetelen, zonder dat het tusschen
ons ooit kwam tot een scherper woord of een strijdend gedacht.
Hij stierf in 1931, en bij zijn open graf stond het heele sportieve België om het te
belijden: dat de Sportbeweging aan hem een groote eereschuld had!
De tweede was mijn vriend Michel Mayens, die later ander wegen van het leven
is opgegaan.
Frans Wauters van Leuven, die een te vroegen dood stierf. Dr. Tistaert, die terecht
werd genoemd: de stichter en bezieler van ‘De Ster der Juniors’.
Waren nog bijgekomen met Dr. Tistaert: Leon Ramault, Constant Cleiren en Berten
Carlier, aan wien men de heerlijkste geldelijke voorstellen deed na den wereldoorlog,
om depothouder te worden van een ander blad. Maar hij zwoer bij zijn ‘Sportwereld’.
Zijn dingen die men niet zoo rap vergeet!
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Van die acht zijn er zes die het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Wij zijn de
overlevenden: Maeyens en uw dienaar.
Een negende moet er bij genoemd: Free, die nog steeds naast ons staat en aan 't
eigenste zeel trekt(1).
Ik weet het nog, van dien droeven oorlogsdag in Oogst van 1914, toen we Brussel
moesten ontvluchten, en te voet van Denderleeuw naar Aalst trokken, om verder
Gent te bereiken, waar we ‘De Telegraaf’ zouden uitgeven, die ‘Sportwereld’ moest
vervangen?
't Was laat in den avond als we door Erembodegem trokken, en ik hoore de
menschen nog luidop zitten te lezen, voor een kapelleken en 't klonk zoo eenbaarlijk
door de stille donkerte:
- Van de wreedheden van den oorlog, spaar ons Heere!
***
Al zoo lange geleden. Van sedertdien hard gewrocht aan onze ‘Sportwereld’, die in
1930 zijn hoogste punt bereikte en de oplage overtrof van vele dagbladen met grooter
naam en kleiner getal lezers. Verwekte ijverzucht en tegenwerking. De eeuwige gang
van de wereld.
In 1939 kwam de samensmelting tusschen ‘Het Nieuwsblad’ en ‘Sportwereld’.
En uit die twee groeide ‘Het Algemeen Nieuws - Sportwereld’ dat ter dage een zeer
voorname plaats inneemt, in het bedrijf van het dagbladwezen en medegaande de
vaste en zekere grondslagen heeft gelegd, voor het blad dat we in de wereld hebben
gebracht, en waaraan we meer hebben gegeven dan onzen naam: ook een stukje van
onze ziel!

(1) Free stierf in Oktober van 1942.
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De Flandriens en Koolskamp.
Vooraleer de periode af te sluiten van ‘vóór den oorlog’ - we bedoclen van vóór 1914
- meenen we even te moeten spreken over twee voorname dingen:
- Het Kampioenschap van Vlaanderen te Koolskamp.
- En de Flandriens van Mac Bolle.
De Flandriens immers groeiden min of meer uit een geding dat ontstond, na het
Kampioenschap van Vlaanderen van 1912, waar twee gekombineerde groepen
tegenover mekaar kwamen te staan, namelijk de Oost-Vlamingen Persijn, Abel en
Guido Devoghelaere, met Anno en Pier Van de Velde, tegen de West-Vlamingen
Leon Buysse, Rieten Van Lerberghe, Michel De Baets en Achiel Depauw. Over den
uitslag van dien koers, over de verstandhouding ofte kombine der Oost-Vlamingen,
werd er nog al veel geredetwist en geschreven, bij zoover dat het tot een uitdaging
kwam van Oost - Vlamingen, die een match vroegen tegen de West-Vlamingen,.
voor gelijk welke inzet.
Onnoodig te zeggen dat er meer werd gekakeld dan eieren gelegd, want de match
die te Koolskamp moest geloopen, en voor een ‘reuzensom’, eindigde op den
velodrom van Evergem met een uitslag, die alles behalve bevredigend was, omdat
't meeste paart der deelnemers - 't kwaad dat er lijk bij bemoeid was - dien dag lijk
uit den haak waren!
Maar 't is eender, uit die wisseling van gedachten en gevolgentlijk uit het verloop
der koersen, of uit de uitslagen was te leeren, dat er voor koppelkoersen uit de
vereenigde krachten der West- en Oost-Vlaamsche renners, een ploeg te maken was,
die het gerust tegen de beste renners van de wereld kon opnemen, in de
zomervelodroms wel te verstaan, waar er meer van de macht gevraagd werd dan van
de lenigheid.
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In de wintervelodroms was het tegenovergestelde waar, en dat leerden we tijdens de
Zes Dagen van Brussel in Maart en December van 1912. Want Michel De Baets en
Persijn of Van de Velde, om er nu maar deze bij te halen, konden hun man en hun
stuk staan, naast de beste pisterenners op open velodroms, wat niet het geval was op
die ‘Amerikaansche molen’ van de ‘Kroonlei’, waar we beurtelings Root-Hill en
Collins-Drobach krachttoeren van zuiver snelheid wisten verrichten - kwestie van
meer de gewoonte te hebben, van op die rappe pisten te rijden.
Maar ook dàt zouden de Flandriens leeren, zooals we straks zullen zien, en redelijk
rap. Want op 't einde van 1913 kregen we te Brussel een nieuwen wintervelodrom,
dank zij het initiatief van den gewezen sprinter Fernandez, die, lijk we reeds zegden,
niemand anders was dan den huidigen bestuurder Ernest van Hammée.
***
Maar laat ons even tot de Flandriens terugkomen, waarmee Mac Bolle van wal stak
in de 24 uren - zaliger memorie - van December 1913, op den Wintervelodrom van
Brussel.
Wie Mac Bolle was?... Is gedurende langen tijd een mysterieus persoontje geweest,
die zich achter dien deknaam wegstak om... ja, 'k weet niet om welke reden!
Maar van af zijn optreden leefde ik in de onmiddellijke omgeving van Mac.
Daarmee dat we altijd zoo goed wisten wat hij ontworpen of voorgenomen had. Voor
ons had hij geen geheimen. En dat kwam wel min of meer, omdat hij in 't eigenste
huis geboren was, waar ik op de wereld kwam, op 't zelfde uur en in 't eigenste jaar!
Zijn vader was den mijne, en ik zei ook moeder tegen de zijne.
Mac had een proefloop gedaan met een paar koppels,
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in de Zes Uren van 't Karreveld in den zomer van 1912, en in 't vooruitzicht der Zes
Dagen van de Kroonlei, en tegen dat Van Hammée wilde uitpakken met zijne 24
Uren, die moesten dienen als proefloop voor de Zes Dagen van 1914, had Mac Bolle
een flinke ploeg op 't papier staan, namelijk: Miel Aerts - Henri Van Lerberghe,
Michel De Baets - Aloïs Persijn, Pier Van de Velde - Achiel Depauw, Leon Buysse
- Arthur Maertens, met Cesar Debaets - René Anno als reserve.
Hoe de Brusselaar Miel Aerts in het kamp der Flandriens verzeild was? Ja, dat
was aardig gekomen.
Eerst was er overeengekomen dat Van Hauwaert, die te dien tijde de ‘pinkelende
ster’ was aan 't firmament der velodromkoersen, met Van Lerberghe zou rijden. Maar
menschen die meenden van het beter te weten, die 't aan Cyriel afrieden,
voorwendende dat ‘Rieten veel te zot was in de koersen’.
Van Hauwaert beet er in, en op 't laatste oogenblik zegde hij Van Lerberghe af,
om Fons Spiessens te verkiezen, die ten andere een der beste specialisten was van
lange afstandkoersen.
Maar de Flandriens, die 't lijk zoo moeilijk verkropten, dat Van Hauwaert ‘hun’
Rieten niet wilde, en de voorkeur gaf aan een Antwerpenaar, zoodat het tot het besluit
kwam:
Ewel, we zullen ze 'nen keer leeren koersen!
Die ‘24 Uren’ kwamen, met de overwinning van Van de Velde - Depauw tegen
Debaets - Persijn en Aerts - Van Lerberghe in den sprint, en twee ronden voorsprong
op de beste renners van die tijden, Van Hauwaert-Spiessens inbegrepen.
Aerts en Persijn raakten mekaar in vollen sprint, tijdens de laatste 100 meter, en
stuikten ten gronde. Pier Van de Velde, die achter hen lag, reed over de gevallen
renners,
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en won op die wijze een sprint, die hij anders zou verloren hebben.
Die 24 Uren hadden een moorddadig verloop, omdat de ploegen van Mac Bolle
met saamgepakte krachten storm liepen, en niet versaagden of stopten, vooraleer
Van Hauwaert - Spiessens, Miquel - Leviennois, Van Bever - Van den Berghe en
Sergent - Cruppelandt gedubbeld werden. Van deze vier ploegen kon nochtans gezegd:
dat ze mochten wedijveren met de besten van de wereld!
Maar op dien dag was er tegen de Flandriens niets te doen. Nooit te voren wisten
we zoo hardnekkig kampen en strijden op een velodrom. En 't was aan te voelen dat
er gevoelens van wraak bij waren. 't Is niet alleen op de piste dat er gestreden werd.
Ook op het binnenplein werd er gevochten, tusschen renners en verzorgers, tusschen
supporters en toeschouwers, tusschen partijgangers en tegenstrevers van de Flandriens.
De koersleiders hadden meerdere malen in te grijpen en te straffen, en het geding
eindigde op een beroemd geworden zitting van het sportkomiteit, waar straffen,
boeten en schorsingen uitgesproken werden bij de vleet.
De Fransch schrijvende bladen spraken van ‘halve wilden’, die naar de hoofdstad
gekomen waren, en de Vlaamsche bladen beweerden dat men partijdig en
onrechtveerdig was geweest tegenover de Flandriens, die ‘koers’ gehouden hadden
zooals men het nooit te voren zag.
Maar dat bracht in elk geval dit bij: dat de Zes Dagen van Brussel, in 't begin van
1914 te betwisten, het niet zouden kunnen zonder de mededinging der Flandriens
van Mac Bolle. Dat leerden de sluwe inrichters maar al te wel, uit de veelbesproken
artikelen der dagbladen, na die beruchte 24 Uren.
En daarmee was de ploeg van Mac Bolle voor goed de wijde wereld in.
***
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't Is in die Zes Dagen van Brussel dat ze eigenlijk hun naam en hun faam hebben
gevestigd.
Van sedertdien hebben we veel Zes Dagen gezien, bijgewoond en doorgemaakt.
Zoowel in Amerika als in Europa. We hebben er zeker wel een honderdtal op ons
boekje staan. Deze als dubbelganger van Mac Bolle, gene als sportjournalist, ginder
als mede-inrichter ofwel als scheidsrechter. Over die Zes Dagen schrijven we een
afzonderlijk hoofdstuk, maar intusschen kunnen we 't beamen, zonder vrees van door
iemand tegengesproken te worden: dat die Six Days van 1914 de geweldigste, de
rumoerigste en de felst betwiste zijn, die we ooit hebben gezien of bijgewoond.
Daar waren drie kampen of groepen: de Amerikanen Moran-Mac Namara, Root Thomas en Walthour - Cameron onder leiding van den beroemden Mac Farland; de
Franschen Miquel-Lapize, Trousselier-Leviennois en Perchicot-Comes onder de
leiding van den fijnen Raoul Coste, waarbij Stol-Van Hauwaert zich aansloten; en
de Flandriens van Mac Bolle: Marcel Buysse-Van Lerberghe, Leon Buysse-Depauw,
Van de Velde-Van den Berghe en Michel De Baets - Persijn. Onnoodig te zeggen
dat er ongemeen veel belangstelling ontstond, en vanaf den eersten dag de ‘bak’ vol
liep. Dat kwam ten grooten deele, omdat bijna alle dagbladen met de gebeurtenissen
der laatste 24 Uren voor den dag kwamen, en het in 't woord liep ‘dat Mac Bolle aan
Coste en Mac Farland eens les zou geven inzake betwisten van Zes dagen’.
Wij hebben het al geschreven dat Marcel Buysse naar die Zes Dagen trok, zonder
ernstige oefening. En eer dat we 24 uren verder waren, werd de ploeg Buysse - Van
Lerberghe gedubbeld, wat veel ontgoocheling verwekte bij de toeschouwers en
ontsteltenis in den ploeg der Flandriens, die begonnen met wraakzuchtige plannen
op te maken, uitzondering gemaakt voor Buysse zelf, die kost wat kost
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wilde opgeven, ‘omdat het hem tegenstak van altijd rond te moeten rijden op 't zelfde
plekje’!
Zijn eigen woorden. Maar Mac Bolle, die niet liet begaan, en Buysse in zijn kabien
opsloot, zoo dikwijls of er te rusten viel. Na de eerste ontmoediging kwam de
heropleving, en Buysse vertelde aan al wie 't hooren wilde:
- We rusten niet vooraleer we onze ronde achterstel. terug hebben!
En gedurende 36 uren was 't een gedurig worstelen en wroetelen om dat achterstel
in te halen. Al vruchteloos, bij zooverre dat Mac Farland en Coste bij Mac Bolle
gingen om te zeggen:
- Ge ziet wel dat het niet baat, de anderen laten niet begaan, en de ronde nemen
ze niet terug.
- Dan maar voort gedaan tot ze er allen bij vallen,... zei Mac Bolle.
En tijdens het 37e uur van die lange en ononderbroken jacht en schermutselingen,
namen Buysse en Van Lerberghe hun ronde terug, onder het oorverdoovend gejuich
van de 20.000 aanwezigzijnde toeschouwers.
Zooveel begeestering en vervoering te voren nooit in een velodrom gekend of
geweten.
Nadien heb ik 't vernomen: 't is op aanraden van Coste en Mac Farland dat de
tegenstrevers tenslotte ‘lieten begaan’.
- Anders rijden ze u steendood!
Moeten ze gezegd hebben.
***
Maar het hoogtepunt van den kamp en strijd werd bereikt, op dien Zondagmorgen
van den laatsten dag.
Op een gegeven oogenblik, en na vele onrustige uren van jachten en uitloopen,
demareeren Stol, Moran en Lapize te gelijk. Van Hauwaert, Mac Namara en Miquel
zaten
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op den sprong, en eer dat de tegenstrevers goed hadden gezien wat er gaande was,
hadden deze drie ploegen een halve ronde voorsprong. Dat rook natuurlijk naar een
opgezet spel. Maar Mac Bolle, die niet bij de pakken bleef zitten, en zijn leeuwen
los liet. Marcel Buysse - Van Lerberghe en naderhand Leon Buysse - Depauw
vervoegen de leiders, terwijl De Baets - Persijn vallen met Van de Velde-Van den
Berghe; een onbeschrijfelijk gewoel en geharrewar hangt in den velodrom.
Toeschouwers en verzorgers mengen zich in het debat dat ontstaat, toen Moran werd
omver gereden door Pier Van de Velde, die beweerde dat deze het hem had voren
gedaan.
Verzorgers worden handgemeen. Renners gaan te werk lijk razenden. De koers
moet stil gelegd, en wordt weer hernomen. Intusschen is 't zes ure van den morgen
geworden, en de gemoederen die maar niet bedaren, noch bij renners noch bij
verzorgers, noch onder de toeschouwers. Deelnemers geven op. Boeten en straffen
worden uitgesproken. De managers zoeken hun mannen te bedaren. Niets helpt of
baat, en 't einden raad, beslist de scheidsrechter den koers stil te leggen, terwijl de
bestuurder order geeft om 't licht uit te draaien.
Heel de velodrom ligt in den donkeren, en na ongeveer twee uur wachtens verlaat
het publiek langzaam en met tegenzin het gebouw, dat gedurende meer dan zes uur
gedaverd heeft op zijn grondvesten, van het gejoel en het geweld. Werkelijk, dit zijn
de geweldigste Zes dagen die we ooit hebben gezien.
Ze werden gewonnen door Stol-Van Hauwaert, voor Lapize-Miquel en Moran-Mac
Namara.
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De Flandriens te Parijs.
Precies lijk na de 24 Uren waarvan hiervoren spraak, ontstond er nu een ‘gevecht’
in de pers, tusschen Fransch- en Vlaamsch-schrijvende sportkronijkers. Het verslag
van den scheidsrechter werd op het sportkomiteit besproken, en daar was men het
roerend eens om te verklaren: dat de Flandriens kost wat kost moesten ‘beschaafd
worden’, omdat men ‘met die halve wilden’ geen weg kon. Maar boeten of straffen
werden niet uitgesproken, omdat men vreesde voor de weerbots in de
Vlaamschschrijvende pers.
De Fransche renners, alsmede de Amerikanen, keerden naar Parijs terug, en haalden
er natuurlijk allerlei histories bij, van gepleegd onrecht of ondergane martelingen,
al ware 't maar om een uitleg te vinden of voorwendsel om hun nederlaag te dekken.
Duitsche, Hollandsche en zelfs Italiaansche bladen bespraken de geweldige
gebeurtenissen en 't gevolg van dat alles was:
- dat de Zes Dagen met den slag in het teeken der belangstelling gingen staan, en
menschen zouden overhalen om ‘eens te gaan zien’, die te voren niet in een velodrom
te krijgen waren.
- Dat Coste en Mac Farland het gedaan kregen, dat het bestuur van den
wintervelodrom van Parijs besliste: ‘van volstrekt geen Flandriens aan te werven, al
ware 't maar om opstootjes en gevechten te vermijden’.
- Maar dat er algelijk veel menschen waren, zoo in 't binnenland als buiten de
grenzen, die 't zegden: 't Is eender, maar die Flandriens zouden we toch ook wel eens
willen zien rijden.
De maand Oogst kwam, met den oorlog, die de heele wereld in laaie vlam zou
zetten. Intusschen echter, van
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Januari tot einde Juli, kon men het elke Maandagmorgen lezen in de uitslagen der
velodroms: overwinning van Van Lerberghe - Depauw, De Baets - Persijnof Leon
Buysse - Pier Van de Velde. Dat miste zelden!
Miel Aerts, die anders nog al goed aangeteekend stond bij het Parijzer
velodrombestuur, en verbonden was voor een koers, werd met opzet thuis gelaten
omdat hij ‘indésirable’ geworden was - niet meer gegeerd - van sedert hij de 24 Uren
betwist had, aan de zijde der Flandriens.
Na den oorlog kregen we de Zes Dagen van Brussel in 1919.
- Ik wil wel van uw Flandriens, zei Van Hammée tegen Mac Bolle, doch slechts
een zeer gering getal, anders rijden ze weer mijn boel stukkend!
Persijn - Van de Velde en Leon Buysse - Van Lerberghe werden aangeworven.
Nieuw kabaal en andere opstootjes in die Zes Dagen. Of die renners van Mac Bolle
dan zulke lastige kliënten waren, en moeilijke menschen? Bij lange niet. Maar door
hun aanvallend optreden, verwekten ze nijd en storing bij de tegenstrevers, die
instinktmatig bij mekaar steun en verweer gingen zoeken, zoodat er automatisch
twee kampen en twee stroomingen ontstonden, met de mindere renners als zoogezegde
neutralen, en waaruit gedurig botsingen ontstonden: èn van gedachten, èn in feite.
We beleefden toen een tijdperk van gekunsteld patriotisme en anti-Vlaamschheid,
en 't gebeurde niet zelden, dat de Flandriens te Brussel voor ‘Boches’ werden
gescholden - wat van aard was om de gemoederen nog meer op te hitsen.
Te Parijs werden de mannen van Mac Bolle met opzet geweerd. Daar wilden ze
die ‘aktivisten’ niet. Maar Brussel moest ze hebben, moest, omdat de Flandriens er
hun aanhangers hadden, en zelfs dezen die al den ‘overkant’
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stonden, konden 't niet verduiken: als ‘zij’ er zijn, krijgen we toch te zien, wat zonder
hen niet te vinden is.
Mac Bolle kende zijn renners, maar wist ook wat het ‘volk’ wilde. Hij was
diplomatisch genoeg aangelegd om te weten dat het volk eerst moest gediend.
- De kontracten komen dan wel vanzelf los!
***
Het is in 't begin van 1920, dat Parijs zich eindelijk geweerdigde van te zeggen tegen
Mac Bolle:
- Als ge, geldelijk gesproken, inschikkelijk zijt, dan worden we 't misschien wel
ééns voor een paar ploegen.
Mac riep zijn ‘leeuwen’ bijeen, en er werd met eenparigheid van stemmen beslist
van, afgezien de kosten van reis die er bij moeten, een hoogeren prijs te stellen dan
te Brussel.
Eerst kwam er geen antwoord. Dan een tegenvoorstel en ten slotte moest Mac
Bolle zijn gezag doen gelden, om z'n renners te kunnen overhalen en te doen
aanveerden.
Het gebeurde op 14 Maart 1920, een Zes Uren koers met de beste ploegen van
dien tijd. Mac Bolle trok er naartoe met: Van Hevel - Van Lerberghe. De Baets Persijn en Jules Dossche-Van de Velde.
Dossche werd er bij gehaald om, als 't niet mocht lukken van eene ronde voorsprong
te nemen, de kans te krijgen van te winnen in den sprint, want Jules was, vooral na
6 uren, een der rapste sprinters van die tijden.
In de Parijzer bladen werd te voren veel geschreven, over het ‘eerste optreden te
Parijs der Flandriens’, en voor de gelegenheid werden al de geweldige gebeurtenissen
der Zes Dagen, en der 24 Uren van Brussel weer boven gehaald, met de zooveel
overwinningen op de zomervelodroms behaald. Waarachtig, het velodrombestuur
had het ‘zaakje’ goed bezorgd, en geen wonder dat de velddrom bomvol liep.

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

118
En wij allen, zoo renners als verzorgers, die benieuwd waren om te vernemen, hoe
het publiek die ‘rauw vleesch etende menschen’ zou bejegenen bij hun eerste optreden
op de piste.
Ik vergeet het nooit: Van de Velde en Persijn kwamen eerst op de planken. Ik
beloerde de toeschouwers en zocht naar de indrukken. Een stil gemompel:
- Zijn dat nu die beruchte?...
We lazen 't op de wezens. Ge moet weten: Persijn en Van de Velde waren de twee
‘kleintjes’ uit de bende. Dan kwamen De Baets en Dossche en eindelijk Van Hevel
en Van Lerberghe, twee venten lijk boomen, die ongetwijfeld indruk mieken. Dat
hoorden we aan 't gemompel dat verzwaarde!
De Fransche renners Brocco, Cruppelandt, Sérès, Sergent en meer anderen werden
flink toegejuicht, alsof men wilde zeggen:
- De Flandriens maar eens laten voelen dat ge ook niet van leemaarde gemaakt
zijt!
De koers begon. Veel en korte schermutselingen. Geen groot geweld of zwaar
geschut. De Flandriens ‘wandelden’. Mac Bolle had het hen bevolen:
- Niet verroeren zoo lang of ik geen teeken geef. Mee gaan met den stroom en op
't voorplan bewegen, maar niet vooruit loopen tot ik 't zal bevolen hebben.
Er verliepen drie, vier en vijf uren, zoodat het duidelijk te lezen stond op de
gezichten der toeschouwers:
- Als ‘ze’ maar dat kunnen was 't niet eens noodig, van zooveel spel te maken rond
hun naam.
Maar bij den aanvang van 't laatste uur kwam het spel op den wagen.
Gij, Dossche, Van de Velde, Van Hevel en Van Lerberghe zullen een paar
schijnaanvallen doen, en dan zullen De Baets en Persijn ‘demareeren’ en er gemeend
op los slaan!
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Ende het gebeurde zoo. De Baets en Persijn ontketenden een jacht, die juist 28
minuten duurde, en waarin zij alleen streden en vochten, tegen de saamgepakte
krachten van al de overige renners, uitzondering gemaakt natuurlijk voor Van
Hevel-Van Lerberghe en Dossche-Van de Velde, die zich koes hielden en hun eigen
beurt afwachtten.
Het volk raasde en tierde op de Fransche renners, maar 't kon niet baten, en na
dien 28 minuten ongenadigen strijd, haalden De Baets en Persijn eindelijk hun ronde
voorsprong.
Met den slag kwam de ommekeer bij het volk, en een storm van uitbundige
toejuichingen brak los.
Dossche - Van de Velde en Van Hevel- Van Lerberghe braken ook los, en 30
minuten voor 't einde stonden de drie Flandriens alleen aan de leiding, met een ronde
voorsprong op de beste Fransche en Internationale ploegen dier tijden.
Weliswaar poogden de tegenstrevers de vesting van dien voorsprong te bespringen,
maar tevergeefs, en ik kan het zelfs verzekeren dat, als ze 't noodig hadden geacht,
dezelfde drie ploegen nog ronden voorsprong zouden genomen hebben.
Zulk een overdonderend meesterschap had men te voren nooit gezien, in den
Parijzer wintervelodrom. Het volk, dat bij de intrede der Flandriens zoo afzijdig was,
kon zijn begeestering nu geen meester, en na afloop kwam de bestuurder bij Mac
Bolle om te zeggen:
- De Flandriens hebben het onmogelijk gemaakt, van in 't vervolg nog ploegkoersen
in te richten te Parijs, zonder hun deelname.
***
En nu heb ik iets te vertellen dat nooit door de groote massa geweten is geworden,
en vooral niet door het aanwezig zijnde en bewonderende publiek, dat niet vermoedde
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welke verdeeldheid van gedachte lag, tusschen de drie ploegen, die zoo gemeenzaam
en zoo eendrachtig voor de zege hadden gevochten.
Persijn, Van Hevel en Dossche hadden een sprint te doen, en uit te maken wie
overwinnaar zou worden. En te voren werd het na een korte beraadslaging onder hen
beslist, dat De Baets - Persijn de groote bewerkers van die zege waren geweest, en
recht hadden op de overwinning.
Van Hevel vertrok op kop, met Persijn aan 't wiel, die in de laatste 100 meter zou
aanvallen en voorbij komen. Dossche hong in derde positie. Die rechte lijn kwam,
en Persijn ‘ging’ zonder veel inspanning over Van Hevel, maar Dossche kwam in
razend tempo over hen gevlogen, tot meerdere ontsteltenis en verstomming van de
twee.
- Wat er dan van die afspraak was geworden?...
Mac Bolle kon zijn oogen niet gelooven. Van Hevel, Van Lerberghe, De Baets en
Persijn waren razend. Dossche wist niet wat gezegd en Pier Van de Velde wist niet
waar gekropen.
Op 't oogenblik zelf, dus onmiddellijk na den sprint, werd geen woord gesproken.
De gebeurtenis was te verrassend en de indruk te pijnlijk. Maar nadien, in 't
rennerskwartier, en later in het hotel, waar ze waren afgestapt, daar wilden De Baets
en Persijn hun ‘kameraden’ Dossche en Van de Velde te lijve. En al het ontzag van
Mac Bolle was er noodig, om een vechtpartij te voorkomen.
De uitleg van de twee winnaars was:
- De Baets - Persijn en Van Hevel - Van Lerberghe hebben naam en faam genoeg,
ook in 't buitenland, om gemakkelijk door de wereld te geraken. Wij, integendeel,
hebben een overwinning als deze noodig ‘om er boven op te komen’. En de begeerte
om te winnen die sterker was, dan de onuitgesproken toestemming om ons te laten
kloppen.
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Nadien gelukte Mac Bolle er weliswaar in, om de gemoederen te bedaren en dezelfde
drie ploegen trokken ten andere in December van 't eigenste jaar, met Mac Bolle naar
de Zes Dagen van New-York, maar toch?... Er was iets gebroken, dat wel vermaakt
werd, maar toch gebarsten bleef En enkele maanden later, namelijk op den velodrom
van Gentbrugge, stonden De Baets - Persijn en Dossche-Van de Velde tegenover
mekaar, met wraakzuchtige gevoelens, bij zoover dat ze zich door al de andere
ploegen lieten dubbelen zonder verweer, omdat de een de ander wilde beletten van
weg te komen.
- Nog twee zulke koersen, schreef Berten Carlier in ‘Sportwereld’, en we mogen
de poorten van onzen velodrom sluiten. Want de toeschouwers komen om te zien
koersen, en niet om koppig en belachelijk te weten doen. Als De Baets - Persijn en
Dossche - Van de Velde een ‘vuile wasch’ op te hangen hebben, dat ze 't thuis doen
en niet op de kosten van 't betalend publiek.
Die enkele vermaning is voldoende geweest, en de verzoening werd nadien
bewrocht.
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Als de weelde steekt...
Intusschen gingen de Flandriens voort, met de eene overwinning na de andere te
behalen in de zomervelodroms, en buiten De Graeve - Spiessens en Piet Van Kempen
- Van Nek, waren er niet veel koppels bekwaam, om de mannen van Mac Bolle te
keere te gaan.
Intusschen naderden de Zes Dagen van Brussel van 1921, en de Flandriens die
Van Hammée voor de keuze stelden: uw koers in Februari geven in plaats van in
Maart, of we doen niet mee.
De velodrombestuurder van Brussel die instemde. Dit om te betoonen hoeveel
macht en invloed zij te dien tijde hadden.
Tijdens de Zes Dagen van Brussel van 1922, ontstond er een triestig geding waarvan
Van de Velde - Van Lerberghe de slachtoffers waren. Daar vertellen we meer van
als we 't hoofdstuk der Zes Dagen zullen schrijven.
Het gevolg van dat geschil was: dat Mac Bolle weigerde van nog verbintenissen
af te sluiten met Van Hammée, uit name der Flandriens, zoo lang of Van de Velde
en Van Lerberghe niet in eere werden hersteld, en het loon voor hun rijden ontvingen.
In andere woorden: Mac Bolle verklaarde zich solidair met zijn twee renners, maar
eischte niet, dat de overige leden van zijn groep zich eveneens solidair verklaarden.
- Gij zijt renners die moet leven van uw beroep, en ik kan of wil niet eischen dat
ge werk weigert. Gij krijgt dus uw volledige vrijheid van handelen, en kunt gerust
op uw eigen verbintenissen met Van Hammée afsluiten.
In den beginne hielden ze 't bij een akkoord met Van Lerberghe en Van de Velde,
maar de tijd die vorderde, en de oplossing van 't geschil die uitbleef. Marcel Buysse
en Persijn gaven zich eerst over, en gingen naar Brussel
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rijden. Elf maanden later volgden Van Hevel en De Baets. Naderhand Pier Van de
Velde zelf, zoodat Mac Bolle ten slotte met Van Lerberghe alleen overbleef om vol
te houden. Deze laatste zou eindelinge ook begeven. Maar Mac hield vol: zoo lang
of ge die twee renners niet betaalt, moet ge van mij niet verwachten, dat ik mijn
handteeken onder eene verbintenis zet.
Schreef Mac Bolle aan Van Hammée. Te Gent en te Parijs voerde hij lijk te voren,
het bevel over zijn renners, die de eene overwinning na de andere behaalden.
Eindelijk, op 8 Januari van 1923, liep er een voorstel binnen van Van Hammée,
omtrent een mogelijke overeenkomst. Op 19 Januari riep Mac zijn ‘leeuwen’ op een
vergadering te Gent, en daar werd besloten, dit op aandringen van Van Lerberghe
zelf, ‘van te onderhandelen’.
Personen uit de hoogere leiding van den Belgischen Wielerbond kwamen tusschen:
Dr. Tistaert uit name der renners, mijn vriend Leon Van den Haute, en verder werd
onze konfrater Charles Ravaud van ‘L'Auto’ uit Parijs gevraagd, om bij de
onderhandelingen tegenwoordig te zijn en druk uit te oefenen. Op 31 Januari kwam
het eindelijk tot een overeenkomst: Van de Velde - Van Lerberghe werden voluit
betaald, en Mac Bolle teekende een verbintenis voor de Six Days van Brussel.
Van dien koers spreken we in het hoofdstuk Zes Dagen. Want met Van Hevel De Baets, behaalde Mac Bolle een der roemrijkste overwinningen uit zijn loopbaan,
als leider der Flandriens!
Maar toch?... De breuk, die destijds werd veroorzaakt te Parijs, was verder gegaan
binst de periode dat Mac Bolle afzijdig bleef. Van Hevel scheidde van Van Lerberghe,
om met De Baets te rijden, en hier en daar bleef er wel iets haperen in het raderwerk
van verstandhouding. Daarbij kwam nog dat de overmacht der Flandriens, overmacht
die kwam uit de eenheid van samenwerking en
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commando, met de bundeling van krachten, wel wat drukte op de ontwikkeling van
beweging in haar geheel, en den opgang van andere goê renners in het bijzonder,
zoodat de Flandriens als groep, die vroeger zoo gegeerd en gewaardeerd werd, zich
eerder de antipathie van het volk op den nek ging halen. Voeg daarbij het feit dat de
tucht onder de renners van den groep slechts kon gehandhaafd, ten koste van dezen
die de beste waren, en ten bate van de minderen. We geven als voorbeeld: Van Hevel
- De Baets waren ontegensprekelijk de besten, en werden daarom meest gevraagd.
Zoodat Mac Bolle nu en dan verplicht was, een zaak voor die twee renners te laten
schieten, om de anderen niet te misdoen, die niet gevraagd werden. Dat verwekte
natuurlijk misnoegen en gevolgenlijk onvoldaanheid in het kader van den ploeg.
Daaruit groeide noodzakelijk de begeerte bij enkelen om vrij te komen, en hun
eigen zaken te mogen beredderen, waartegen Mac Bolle zich niet eens zocht te
verzetten, omdat hij het wel voelde, dat vroeg of laat de stemme van de bate luider
zou spreken dan deze van de rede, doordien dat hij het leerde op de school: dat het
hemdeke nader is dan 't rokske!
En zoo brokkelde. er nu en dan een steen van het schoon gebouw der Flandriens,
tot op een dag het zoodanig geschonden was, dat Mac Bolle zei:
- Jongens, er schijnt geen vermaken meer aan. Best dus ware van te scheiden, en
dat elk zijn eigen huis betrekke!
In de wereld van de sport waren de meeningen verdeeld. Hier loech men in de
vuist. Anderen hadden er spijt van. En zoodoende lazen we op een dag in
‘Sportwereld’:
- Waar zijn ze nu, de beroemde en zoo sterk gevreesde Flandriens?... Wat gewerd
er van die koninginneploeg De Baets-Persijn? Van die twee leeuwen Van Hevel Van Lerberghe? Van de Velde - De Pauw? Van Marcel en Lucien
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Buysse? Van de groep die te Parijs de wet ging stellen aan de beste koppels van hun
tijd? Die te Brussel zooveel beroering verwekten en belangstelling, zoodat Van
Hammée op een Zaterdagavond duizenden toeschouwers moest weigeren? Waar zijn
ze, vragen we?...
En Mac Bolle, die antwoordde in 't eigenste blad:
- Ik heb ze allen gekend, zoovelen of ge noemt: Marcel en Lucien Buysse, Van
Hevel, De Baets, Persijn, Van de Velde, Leon Buysse, Van Lerberghe en meer
anderen. 'k Heb ze gevonden als ze nog kleên waren, kleên van naam en niet groot
van kunde. Hen bij de hand genomen en gezegd: langs hier! Gij kunt iets, gij kunt
veel, en ge zult nog meer kunnen, want 't zit in u. Maar den weg van den opgang is
niet gemakkelijk om vinden. Ik heb wat meer ondervinding, omdat ik ouder ben, en
wie weet? Misschien vind ik uw weg!...
- En ze gingen mee, gedwee, gelaten, met overtuiging en met vertrouwen!
- Ik was daar gelukkig om. Ik was er fier op. Zijn de heerlijkste en schoonste dagen
uit mijn leven geweest. Zij wonnen geld en veel. Ik vond er mijn bestaan bij, en veel
voldoening. Samen waren we wel. Mac Bolle en zijn ploeg, dat was één. Samen
werden we gevraagd naar Parijs, te Brussel, te Gent, te New-York. Kostte me veel
werk. Lastig werk. Vooral binst de Zes Dagen. Maar dat werk? Verrichtte ik zoo
geeren. 't Viel me licht omdat het gelukkig maakte. Want die renners? Waren me
genegen, toegedaan en gehoorzaam. Ze vertrouwden blindelings. Met een teeken
deed ik de ‘leeuwen brullen’, en de toeschouwers in de velodroms opspringen van
pret!
- 't Duurde verscheidene jaren. Maar dan?... De naam en de faam die naar den kop
rees. De weelde die begon te steken. De ijverzucht, die aan de verstandhouding
vreette. En wat pretentie... Och God, ja, zoo menschelijk!
- Opstandig waren ze niet, maar... ja, als men het nu
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zoo ver heeft gebracht, of 't nog wel zin heeft van altijd te moeten gehoorzamen, en
in een gareel van tucht te gaan?...
- En Mac Bolle die zei: jongens, als ge meent van het zelf beter te weten, ook
goed!
- De deuren van den ‘stal’ werden open gezet, en de peerden liepen waar ze wilden
zijn. Ik maak me geen begoochelingen: de tijd, de roemrijke tijd der Flandriens
behoort tot het verleden. En hij komt niet meer terug, omdat al die gebundelde
krachten zullen versnipperen. Persoonlijk doet het mij niet, of beter, voor mij is 't
niet zoo erg. Maar 't spijt me om de renners, als enkelingen van een geheel dat
beroemd was: de Flandriens! En omdat de glorie van dien luid klinkenden naam,
eindelinge wel terug-kaatste op dat koppig en gezond, oersterk en wilskrachtig
Vlaamsch ras, waaruit ze geboren zijn en van hetwelk zij zulk een heerlijk beeld
daarstellen!
Dat schreven we na de ontbinding van de ploeg en in antwoord op een artikel
waarin werd gezegd:
- Waar ze nu zijn? Verloren geloopen! En niemand die ze nog ooit bij mekaar
brengen zal. Omdat er geen twee Mac Bolle's zijn. Zoo spijtig!
De tijd heeft ons gelijk gegeven. En ook gelijk gegeven aan deze die 't predikte:
- Dat de weelde moeilijk om dragen is!
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De ‘Vlaamsche Leeuw’ te Koolskamp.
De Flandriens, het Kampioenschap van Vlaanderen zijn meer geweest dan menschen
en dingen uit de Sportbeweging, want uitslagen, gebeurtenissen en omstandigheden
hebben bijgebracht, dat men er een hoogere beteekenis is gaan aan geven, en dat wij
er ten slotte mee beland zijn, op het terrein van den Vlaamschen strijd.
De Flandriens, die de vlagge der zege gingen dragen tot wijd buiten onze grenzen,
vergroeiden in zekeren zin tot onze ambassadeurs, die het in den vreemde gingen
verkonden, dat we niet dat minderwaardig volk zijn, waarvoor men ons in eigen land
wilde doen doorgaan: een Volk dat zich te verhelpen had met een dialekt, bij gebreke
aan eene beschaafde taal!
Maar Mac Bolle die 't anders leerde, en bewees dat hij van de verstandelijke
begrippen van de sport ook wel iets afwist!
De Ronde van Vlaanderen van ‘Sportwereld’ miek zooveel invloed, en verwekte
zooveel belangstelling en begeestering onder de massa, dat men er van lieverlede is
gaan van maken, een symboliek beeld van Vlaamsche spierkracht en Vlaamsche
sportweelde.
Geen enkele koers in 't land, die de massa in zulke mate beroeren, en op de beenen
brengen kon. De Fransche rijwielnijverheid, die bij den aanvang in 1913 en 1914
aan haar renners verbood van deel te nemen, veerdigde op den duur haar
sportbestuurders af, en de voornaamste van haar renners om er de zege te komen
bevechten, zoodat de Ronde bij de groote klassieke wedstrijden werd gerangschikt.
Menschen, die te voren niet eens het hoofd oplichtten, als een groep renners voorbij
kwam, wilden de Ronde zien en die eenbaarlijke processie van volgende auto's,
moto's of cars.
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Van lieverlede werd die Ronde een gebeurtenis, of een gevierde en verbeide dag,
lijk deze van den Gulden Sporenslag een andere was.
Geen groot renner of hij stond er op, om de overwinning van de Ronde op zijn
eerelijst te krijgen.
Het was ten andere de eenige koers in België, waarvoor uitheemsche renners en
sportjournalisten opkwamen, en in grooten getalle.
Van de drie dingen, stond het Kampioenschap van Vlaanderen van Koolskamp
toch dichtst bij wat we zullen noemen: de strijd voor Vlaamsche herwording.
De oorzaak ligt in 't feit dat van oudsher, aan den overwinnaar van dien koers,
eene trui werd overhandigd, met er op de Zwarte Leeuw op Gouden Veld, en dit
onder het spelen van een daverende Vlaamsche Leeuw.
Maar na den wereldoorlog van 1914-1918, ging er over 't land een geest van
gekunsteld patriotisme, waarmee de strijd werd aangebonden tegen al wat Vlaamsch
was en voelde.
Ook die ‘leeuw’ van Koolskamp was uit den booze. En het zingen van Karel Miry's
lied kreeg voor de gedekoreerde en dekoratieve vaderlanders, de beteekenis van een
anti-vaderlandsche vloek!
Iets waaraan Georges Devriese noch Raf Dejonghe, die de voorloopers waren bij
de inrichting van dat Kampioenschap, zeker nooit hebben gedacht.
Maar 't was genoeg dat men er zich tegen kantte, om het verzet van de inrichters
wakker te maken. De B.W.B., eene vereeniging die buiten alle politiek zou staan aldus de standregels - beging de onvoorzichtigheid van zich met dat stekelig, kiesch
en gevoelig dingen in te laten, en 't verbod werd afgekondigd:
- Voortaan moet het uit zijn met die Vlaamsche Leeuw, die moet vervangen worden
door de Brabançonne!
Van sedert 1913 had ‘Sportwereld’ waarin ik een lei-
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dende hand had, zijn medewerking verleend, en van dat kampioenschap helpen maken
wat het geworden was: eene sportgebeurtenis waarbij wel aan wat Vlaamsch idealisme
werd gedacht. Zonder dat het ooit tot betoogingen kwam, die hinderend hadden
kunnen zijn voor andersdenkenden.
Het overhandigen van de trui, en de gezongen Vlaamsche Leeuw hoorden er bij.
Zonder meer. Maar tegen deze die meenden het spelen van ‘ons lied’ te moeten
verbieden, riepen we: handen af!
De B.W.B. meende niet te moeten luisteren, en 't verbod kwam in den vorm eener
vermaning:
- Gij zult de Brabançonne spelen of ge zijt het Kampioenschap kwijt.
De inrichters, of enkelen ervan schikten zich bij het verbod neer te leggen, ‘omdat
z'anders hun Kampioenschap zouden kwijt geraken’.
Maar wij die niet dezelfde reden hadden om te vreezen, en bovendien sterker
voelden aan ons recht, wij riepen het uit, op alle tonen en daken:
- De Vlaamsche Leeuw zal er dreunen, met of zonder toelating, met of zonder
verzet! Hij zal er dreunen, luider en hooger dan ooit, omdat gij, heeren van den
B.W.B., daar niets te verbieden hebt. Want dat Kampioenschap is van Koolskamp,
lijk de Bloedprocessie van Brugge is!
- Wij, ‘Sportwereld’, hielpen het maken wat het was, en zullen het verdedigen lijk
het is. Tegen uw Brabançonne hebben we niets, maar aan onze ‘Leeuw’ zult gij niet
raken, of ge zult ons over 't lijf moeten!
Zoo schreven we in ‘Sportwereld’, en verbeidden vol vertrouwen en met
zegezekerheid den dag af.
Lijk we 't ook kunnen verklappen dat we niet bij de pakken bleven zitten. Het
muziek van Koolskamp kreeg, langs zijn burgemeester om, de mare: dat het na afloop
van den koers het nationaal volkslied te spelen had.
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Het muziek als geheel nam dat aan, maar vele der muzikanten, het grootste paart,
die er een eigen gedacht op nahield, en in 't geniep werd er vergaderd en beslist:
- We zullen gebaren te spelen, maar de klanken zullen er niet uit komen.
Wij hadden de overgroote meerderheid met ons. Maar we hadden nog wat meer.
't Was immers verloftijd, de studenten staken de koppen bij mekaar, en de afspraak
luidde:
- Wij bevinden ons op de tribunen rechtover de aankomstlijn, en wachten het
teeken af om met een gekeelde Vlaamsche Leeuw uit te pakken, waarmee de muziek
moet overschruweld.
De koers liep ten einde. De overwinnaar werd op het verhoog geroepen om de trui
in ontvangst te nemen. Ik richtte me tot den groep studenten met een begeesterende
‘Vliegt de Blauwvoet’! en duizenden van koppen die er Miry's ‘Vlaamsche Leeuw’
uitkeelden!
De muziek haalde er een paar noten van de Brabançonne bij, maar ‘zij zullen hem
niet temmen’ daverde hoog en wijd door het geluchte.
Ik herinner me niet van te voren, of nadien, ooit met zooveel menschen en met
zooveel begeestering, een ‘Leeuw’ te hebben hooren zingen. Of moeten we zeggen:
brullen?...
Tot laat in den avond en den nacht werd de overwinning gevierd, met erbij de dure
eed van niet te versagen of te begeven!
***
Den Woensdag erop werd ik naar het Sportkomiteit geroepen te Brussel, om
ondervraagd te worden en uitleg te geven, over de storende gebeurtenissen, en het
beschamend feit dat de Brabançonne uitgefloten werd.
- Wat het uitfluiten van het nationale volkslied aan-
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gaat, daarvoor heb ik me niet te verantwoorden. Ge kunt eerder onderzoeken of ge
soms zelf die betooging niet hebt uitgelokt, door zoo onhandig en tergend op te
treden, met het verbod tegen het spelen van een lied, dat er uit louter gewoonte en
zonder de minste nevenbedoelingen, wordt ten aanhoore gebracht.
- Voor de betooging tegen de Brabançonne heb ik me niet te verantwoorden, maar
voor wat het zingen van den Vlaamschen Leeuw aangaat, ik ben zoo fier als gelukkig
hier openlijk te verklaren, dat het heele betoog van mij is uitgegaan. Ik verklaar me
dus alleen en algeheel verantwoordelijk.
Die verklaring viel als een bom! En 'k las terzelvertijde verontweerdiging en
verstomming in de oogen, ter wille van zooveel uitdagende vrankheid.
- Niet verder meer zoeken, Mijne heeren, ik ben de plichtige, en 'k daag u uit van
aan 't Kampioenschap en zijn geplogenheden te roeren; want ge moogt het weten:
dan herbegin ik met nog meer geweld en nog meer volk!
- Ik kon gaan... zei men op den duur.
***
Ende het dingen werd in den doofpot gestompt. Wel beproefde men van hoogerhand
den naam te veranderen in ‘Kampioenschap van West-Vlaanderen’ maar wij,
‘Sportwereld’, gingen voort met den naam waarmede de koers werd gedoopt in 1908,
toen Robert Wancour voor de eerste maal dat Kampioenschap won.
Vanaf dien eersten dag stonden we naast Georges Devriese, den inrichter, om aan
zijn koers te helpen werken, en onze wederzijdsche vriendschap en samenhoorigheid
op dat gebied, hebben nooit afgenomen.
Later is Georges andere wegen opgegaan, en Raf Dejonghe werd zijn opvolger,
en de bezieler van dat kampioenschap, dat middelerwijl was uitgegroeid tot een sterke
sportgebeurtenis in Vlaanderen.
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In die lastige dagen van strijd tegen een Brusselsche overmacht, die over 't recht van
den sterkste beschikte, hebben we in Raf Dejonghe altijd een onverzettelijken en
nooit versagenden medewerker gevonden, die zich wilde achteruit trekken, als zijn
persoon mocht hinderend zijn, maar het bij zijn Vlaamsche grondbeginselen hield
en overtuiging, en daarvan geen duimbreed afweek.
De B.W.B. kwam ten andere tot het wijselijk besluit, van zich met die ‘Leeuw’
van Koolskamp niet meer in te laten, omdat er 't jaar daarop bewezen werd, door een
duizendkoppige massa van toeschouwers, ‘dat hij niet te temmen was’.
- Raf, jongen, ik heb er nu en dan algelijk nog deugd van, als ik me die roerige en
rumoerige dagen herinner van Koolskamp's strijd om ‘zijn’ kampioenschap.
Nog niet lang geleden - 't was in 't begin van 1942 - zijn menschen opgestaan in
de Wielerbeweging, die meenden van zich het monopolie van Vlaamsch rechtsherstel
te mogen toeëigenen. Maar tegen die menschen kunnen wij zeggen:
- Misschien weet ge 't niet, dat wij al naar het verfranschte Brussel trokken om
voor ons recht op te komen, toen gij nog in de wieg laagt.
- En in dien tijd?... Was er meer moed noodig dan nu, om in die burcht van
Vlaamschhaterij te gaan zeggen: handen af van dien Leeuw, of hij zal klauwen!
Dat zij dien lastigen en pijnlijken strijd voor Vlaamsche herwording dier eerste
dagen niet hebben gekend, nemen we niet eens kwalijk. Maar dat we bij die ongelijke
kamp nooit hebben versaagd, daarop zijn we des te fierder. Lijk we fier zijn op het
werk van Vlaamschen strijd die we in ‘Sportwereld’ hebben gevoerd, van af de eerste
dagen; fier ook op onze Ronde van Vlaanderen en het Kampioenschap van
Koolskamp.
Want in die drie dingen ligt er 'n stukje van onze eigen ziel!
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Zes Dagen.
Ik heb ze nooit heel juist geteld, maar in mijn leven moet ik zeker wel zooiets van
100 Zes Dagen hebben bijgewoond.
Te Brussel ben ik langen tijd mede-inrichter geweest; te Antwerpen was ik
gedurende vier jaren scheidsrechter, om op een dag van den rechterstoel te komen
en het te belijden: wie zijn vader en moeder vermoordde, is nog te goed voor dat
werk.
We wisten in ons land met de Zes Dagen beginnen: op de Kroonlei te Brussel. We
hebben ze dus zien worden, zien vergroeien en verworden, en vooral: zien verwateren,
tot dat er te weinig overbleef voor de sport, om nog leefbaar te wezen. 't Is in 1912
dat we onze eerste Zes Dagen kregen, en in 1939 dat het sportkomiteit besliste: geen
Six Days meer!
Intusschen waren we zoowat overal geweest, waar die koersen worden ingericht:
te Berlijn, te Gent, te Amsterdam, te Milaan, te Parijs, te Dortmund, te Dresden, te
New-York, te Chicago, te Kopenhagen, enz.
Elke inrichter hield er nagenoeg zijn eigen opvatting en dunk op na, in zake
inrichting en verloop of leiding. Maar de deelnemers integendeel vonden mekaar op
't eigenste punt terug, ook als ze bitsige tegenstrevers waren, namelijk bij het besluit
van met een minimum van inspanningen, een maximum van uitslagen te bereiken;
en 't is langs dien weg dat men gerocht, aan die beruchte en zooveel besproken
kombien, waaraan de Zes Dagen ten andere zijn dood gegaan.
Mijn eerste Zes Dagen? Te Brussel, in Maart van 1912 op de Kroonlei. De
Amerikaansche Mac Farland was de ontwerper met den Duitschen sprinter Henri
Mayer; een paar Brusselsche inrichters kwamen er bij met Alban Collignon als
koersleider.
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En die piste met 125 meter omtrek?... Met bochten, die bijna pijlrecht omhoog gingen,
zoodat ik het me afvroeg: of men er zich zou kunnen op recht houden?...
Mac Farland, die zelf Zes Dagen renner was geweest, en onder meer deze won
van New York in 1900 en 1908, wist wel meer en beter, en als de piste gereed was
liet hij Root en Hill komen om de proef te doen.
'k Was er bij en 'k zie ze nog altijd draaien in de bochten: ze waren schier niet te
volgen, en 't kwam me voor dat ze er met onzichtbare hand werden ingeworpen, om
met ongehoorde snelheid zoo onmiddellijk al den overkant weer uit te komen.
In dien koers hebben Root-Hill ten andere naar de overwinning ‘gewandeld’, en
als ze geen tien of twintig of dertig ronden voorsprong namen op Van Hauwaert-Van
der Stuyft, dan is het doodeenvoudig omdat ze aan ééne genoeg hadden.
Hill had een open, sympathiek wezen, maar Root?... Mager, scherp, nijdig, droog,
maar rijden kon hij. Ten andere, hij kwam de eene Zes Dagen na de andere te winnen,
al moet het gezegd dat hij in 1912 reeds ‘op den weg terug was’.
Later leerden we Root beter kennen te New-York, in den dienst van den inrichter
Chapman, en ik herinner me niet, hem ooit te hebben zien lachen. Stond voorzeker
niet in zijn levensboekje!
Van geldelijk standpunt bekeken, waren die Zes Dagen een meevaller. Wellicht
daarom dat men in December van 't eigenste jaar reeds uitpakte, met de tweede Zes
Dagen, die door René Van den Berghe - Lapize werden gewonnen, en waarvan we
reeds vertelden op een andere plaats in dit boek.
Het jaar nadien gerocht Van Hammée gereed met zijn Sportpaleis, en in 1914
kregen we die Zes Dagen te Brussel,
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waarover we 't reeds hadden, en die de meest bewogene zijn geweest, die we ooit
hebben mee gemaakt.
In die tijden kregen we nog voor 90 % sport in die koersen, en voor 10 % spektakel,
terwijl het omgekeerde waar was in 1939, te zeggen in 't jaar dat bij ons de Zes Dagen
verboden werden.
***
Het is ons natuurlijk niet te doen, om de geschiedenis der Zes Dagen te schrijven,
want daarvoor zijn heele boekdeelen noodig. Maar aan wat we zelf en persoonlijk
ondervonden of beleefden, hebben we wellicht genoeg om uwe belangstelling gaande
te maken, en te voldoen.
We haalden er reeds een paar anekdoten bij, uit de Brusselsche Zes Dagen van
1912 en 1914. Hier iets uit de Zes dagen van Berlijn van 1914.
Ik trok er naartoe met Mac Bolle - natuurlijk - Michel De Baets en Leon Buysse.
Deze laatste scheen er geen schik in te vinden, en vond zoo moeilijk zijn weg op die
kleine piste: nu en dan vergat hij te draaien in de bochten, met het gevolg, dat hij de
omheining meer in zijn armen ging nemen dan noodig was.
En op een schoonen namiddag - halfweg koers - stelde Mac Bolle tot zijn groote
ontsteltenis vast, dat Leon Buysse spoorloos verdwenen was!
Ongeveer 36 uren nadien kwam hij terug, en...
- Even Berlijn bezocht en leeren kennen. Heel wat meer van belang, dan die piste
met die onmogelijke bochten!
't Is in die eigenste Zes Dagen dat Poulain-Brocco mededongen, en op een
Zaterdagvoormiddag, rond 10 ure, een ronde voorsprong namen, die hen ten andere
niet werd aangerekend, omdat de tegenstrevers, met Lorenz-Saldow en Rutt-Stelbrinck
aan 't hoofd protesteerden, bewerende dat die ronde werd genomen, tegen alle
overeenkomst en afspraak in.
Waarin dan bestond die afspraak?
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- Van niet te demareeren en den koers in zekere mate te neutraliseeren, tijdens de
morgenuren, ‘vermits er toch geen toeschouwers zijn, waarom krachten verspelen
die men beter kan bezigen als er veel volk is’.
't Is op dat standpunt dat de tegenstrevers van Poulain-Brocco zich stelden, terwijl
deze vasthielden aan 't reglement, dat niet alleenlijk geen neutralisatie voorziet, maar
zelfs dergelijke afspraken niet dult.
Wettelijk gesproken hadden Poulain-Brocco het dus bij 't goede eind, maar de
koersleiders - of waren het Lorenz-Saldow?... - die er anders over oordeelden en
beslisten: Poulain-Brocco krijgen hun ronde niet!
Maar tien. minuten later, en binst dat de twee Franschen nog aan 't redetwisten
waren, demareerde een der Duitsche renners. Al de anderen volgden, uitgenomen
Poulain en Brocco, die beweerden ‘dat de koers geneutraliseerd zijnde, de ronden
voorsprong of verlies niet mogen aangerekend worden’.
Maar ditmaal werd in tegenovergestelden zin beslist, met het gevolg dat de
Franschen opgaven.
Is 't misschien op dien dag dat de eerste deuk werd gegeven, aan het organisme
der Zes Dagen, waaraan ze 25 jaren later zouden dood gaan? Misschien wel!
***
Berlijn begon met de Zes Dagen in 1909 en Parijs eerst in 1913. Maar met den slag
stonden ze plankenvast te ‘Paname’, want elke avond liep de ‘Vél. d'Hiv.’ stampvol.
Die Zes Dagen stonden in het teeken van een tweestrijd, tusschen Dupré-Lapize en
Goullet-Fogler, lijk deze van 't jaar nadien een werd, tusschen Hourlier-Comès en
Goullet-Grenda.
- Gij zult u uitrusten, dusdanig dat ge over je volle maat sprinterskwaliteiten
beschikt om den eindloop aan te gaan.
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Aldus Lapize tegen Dupré, zes uren vóór 't einde - ik spreek van 1913 - die er aan
toevoegde:
Ik zal wel mijn man staan, en ùw streng terzelvertijde trekken.
Lapize hield woord, en stand. Want hoe de anderen zich ook inspanden en te werk
gingen, hij hield het alleen vol tegen de saamgepakte krachten zijner tegenstrevers,
al moet het gezegd, dat Cruppelandt-Godivier zeer welwillend een handje toestaken,
als 't neep.
Dupré ging dus eten, drinken, slapen en rusten, en deed alsof voor hem de koers
gedaan was, tijdens de laatste zes uren.
Zijn tegenstrever voor den sprint, Goullet, integendeel, bleef zijn man en zijn stuk
staan, bleef in de beweging, de atmosfeer van den koers en den strijd. Tegen alle
verwachting in, werd Dupré geslagen, door Goullet in den sprint.
- Is zijn eigen schuld omdat hij te lang en te vroeg ging rusten, wat een
verstramming der spieren voor gevolg had, in plaats van versterking en van lenigheid.
Schreven de eenen. Maar de anderen die meenden:
- Dat Goullet na een kamp die over Zes Dagen gaat, in elk geval rapper sprint dan
Dupré.
Er werd veel papier zwart gemaakt, zelfs door de meest bevoegde kronijkers,
zonder dat ze 't maar ééns konden worden. Maar 1914, die 't antwoord bracht, want
daar hadden we 't eigenste verschijnsel alhoewel in een anderen vorm. Goullet-Grenda
stonden tegenover Hourlier-Comès voor den eindsprint, met nog acht tegenstrevers
naast hen.
Hourlier-Comès reden voor Peugeot en kregen in hun dienst als helpers voor den
sprint: Engel-Berthet, Petit Breton-Poulain, terwijl Fogler-Moran, Goullet-Grenda
zouden helpen.
Die sprint begon op 10 ronden van 't einde: lees goed, 10 ronden!

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

138
Engel zette zich op kop, met Hourlier aan 't wiel, en liet niemand meer voorbij, zelfs
Fogler niet, die op 3 ronden van 't einde den vollen sprint inzette, met Goullet aan 't
wiel, en zocht aan de leiding te geraken. Maar Engel, die hen komen zag, en het
tempo dusdanig opdreef, dat Fogler-Goullet niet verder gerochten, dan ter hoogte
van Hourlier-Engel.
Nog ééne ronde: Engel laat Hourlier voorbij en Fogler gaat Goullet uit den weg.
De twee sprinters, die aldus zij aan zij aan de laatste ronde begonnen. Wie van de
twee?... Twintig duizend menschen die 't zich afvragen! Twintig duizend harten die
angstig kloppen! Veertig duizend oogen die de laatste ronde zoo heel aandachtig
volgen!
Hourlier bleef de overwinnaar. Goullet op ééne lengte. Maar 't publiek dat Engel
naast Hourlier wilde voor de eereronde. Ik herinner me niet, ooit in een velodrom
zooveel gloeiende begeestering te hebben aangevoeld als dien avond te Parijs.
Enkele maanden later brak de wereldoorlog los, waarin deze drie heerlijke athleten
die Hourlier, Comès en Engel noemen, hun leven lieten, evenals twee andere renners
die ook aan dien eigensten sprint deelnamen, namelijk Lapize en Petit Breton!
Van Engel reeds geschreven, dat hij den waardigen opvolger zou worden van laatst
vernoemde kampioenen. Hij is den laatsten Franschen renner met wien ik gesproken
heb, na onze afreis uit Parijs, op 28 Juli 1914.
- Weet ge 't nog, Cyriel Van Hauwaert, dat wij samen afreisden met de laatste
trein, die over de grenzen zou komen eer het oorlog was?
***
Pas was de oorlog ten einde, of Van Hammée liep reeds met de plannen voor een
Zes Dagen in den kop, die ten
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andere doorgingen te Brussel, in 't begin van 1919, met Dupuy-Thijs als overwinnaars,
die een ronde voorsprong namen - tijdens den zesden dag als ik me niet bedrieg zonder dat de tegenstrevers er zich erg schenen om te bekommeren.
Maar 1920 bracht ons heel wat beter, met een verloop en een uitslag, die heel wat
meer om het lijf hadden.
Vier renners die 't in den sprint zouden uitmaken wie winnen zou: Persijn, De
Ruyter, Aerts die favori was, en Spiessens, op wien niemand telde voor dien sprint.
Maar binst dat Aerts en De Ruyter een ‘op leven en dood’ uitvochten, kwam Spiessens
van 'k weet niet waar, en heel aan den buitenkant, afgestormd om tegen De Ruyter
te winnen met... met 5 centimeter!
Verrassing en verstomming onder het publiek, en bij al dezen, die meenen er iets
van te weten of te kennen. Maar toch een overwinning waarop niets af te dingen viel,
vermits ze met de macht en de zuivere kunde werd thuis gehaald.
Is 't niet tijdens diezelfde koers - was 't misschien in 1921? - dat we Spiessens
dingen hebben zien doen, zooals het nooit te voren door een renner werd verricht,
en ook nooit meer door hem werd nagedaan?
Hij was namelijk zoo sterk en zoo machtig, dat hij met zijn tegenstrevers aan 't
wiel, ronden aan één stuk boven in de bochten ging rijden, te zeggen dicht bij de
omheining, bij zoover dat die tegenstrevers mekaar gedurig af te lossen hadden, om
mee te kunnen terwijl hij, Spiessens, niet eens naar zijn maat vroeg!
En terwijl de anderen met open mond, en snakkende naar adem zich aan 't wiel
van Spiessens vast te klampen hadden, om niet onwederroepelijk los te geraken, reed
hij rond, al blazende op een klein trompetje, tot meerder pret en jolijt van de
toeschouwers, die op den duur zoo dikwijls in de handen gingen klappen, als Spiessens
na een verpoozing op de piste verscheen.
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In die Zes Dagen heeft Spiessens werkelijk wonderen verricht!
***
't Is in 1920 dat we met de mannen van Mac Bolle naar New-York trokken, namelijk
met: De Baets - Persijn, Van Hevel - Van Lerberghe en Dossche - Van de Velde. De
renners waren voren gegaan. Ik ging achter, met de ‘Vaderland’. Niet de groote
Duitsche boot, maar wel deze van de Red Star Line, die elf dagen noodig had om
over den Oceaan te geraken, terwijl we 15 jaren later met de ‘Manhattan’, maar de
helft van dien tijd noodig hadden om van Den Haver naar New-York te komen.
Ik weet het nog dat we vóór Southampton, 24 uren moesten stil liggen ter wille
van de mist, die zoo dik was dat hij kon gesneden worden.
Als we van de boot stapten kwam iemand op me toe, en...
- Even uw foto laten maken!
't Ging in 't Engelsch natuurlijk, en 'k verstond er geen gebenedijd woord van.
Maar met 't apparaat en een paar gebaren had ik het vast.
'k Heb nooit heel goed begrepen, ten eerste hoe die fotograaf het wist dat ik aan
boord was, en hoe hij mij uit die groote bende onbekende menschen haalde. Min dan
48 uren later hong er een plakbrief uit, op de muren van New-York, waarin ik min
of meer me-zelven herkende: staande voor een hok, van ijzeren staven gemaakt,
waarin de Flandriens zaten, die gretig naar het bloedende vleesch snauwden, dat ik
hen door de tralies toestak, bij middel eener vork. Het opschrift luidde:
- Zoo voedt men de halve wilde Flandriens binst de Zes Dagen...
En als Rieten van Lerberghe voor de eerste maal op de piste kwam, bij den aanzet
van den koers, ging er van
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uit het volk een gegrol op, waarmee men het brullen van leeuwen wilde nadoen.
***
Daags vóór die Zes Dagen, werd ik bij Chapmann geroepen; hij sprak geen andere
taal dan Engelsch, en ik van alles, behalve de taal van Chapmann. Maar Fogler, die
goed Duitsch sprak, was de vertaler.
- Hier in Amerika, zijn de Zes Dagen heel wat anders dan in Europa. Wij willen
hier vooral en bovenal spektakel. Wat de sport betreft, dat heeft minder belang. Onze
kliënten willen zien vallen, zien sprinten, demareeren en premies najagen. Al 't andere
is maar bijzaak. Ge zult u dus moeten aanpassen. Uw renners nog meer. En onthoudt
het goed: uw renners hebben zich nooit met de beslissingen van de jury in te laten.
Zij hebben te rijden, meer niet. Als ze 't wel doen, zal ik zorgen dat ze geld winnen.
En 't overige is maar bijzaak.
Die Zes Dagen begonnen, en eer we drie uur ver waren, hadden Van Hevel - Van
Lerberghe en De Baets - Persijn de heele rangschikking wel al tien keer het onderste
boven gereden, zoodat we 't ons afvroegen:
- Hoeveel ronden voorsprong dat ze wel hadden?
Om 4 uur 's morgens werd het afgekondigd: Brocco-Coburn aan de leiding, Van
Hevel - Van Lerberghe en De Baets - Persijn op een ronde, al d'anderen op twee en
meer ‘laps’.
Van Lerberghe huilde er bij dat ze 't konden hooren te Lichtervelde, terwijl De
Baets vond dat ‘'t een echte schande was, van dat gruwelijk bedrog’!
- En ik hoop wel dat ge zult protesteeren, en bij machte zijt om uw woordje te
doen!
Tierde Rieten. Ik was me de vermaning van Chapmann vergeten, en trok naar zijn
bureel. Ik stond vóór een neger en eene draaideur. Te voren nooit gezien.
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- Mr. Chapmann spreek...
- Entrance not alloued!
'k Verstond er niets van, stapte een kompartiment van de deur binnen en... ik voel
me nog altijd mee draaien, tot ik weer stond aan de trap, waarlangs ik boven gekomen
was. 't Is de neger die aldus gemanoeuvreerd had!
Fogler kwam te naargange en...
- Of ik die aanbeveling vergeten was: u niet inlaten met de beslissingen van de
jury!
Ik knikte, en ging.
- Wat ze gezegd hebben?... vroeg Henri.
- Dat alles in orde komt. 'k Vernam het van een neger.
Tegen avond kwam Chapmann in hoogst eigen persoon om te zeggen:
- Hier zijn 100 dollar voor de twee ploegen. En als ze t'avond weer zulk prachtig
werk verrichten, krijgen ze nog eens 100 dollar. Elken dag evenveel. Als ze elken
dag even goed rijden. Maar zwicht u van de draaideur...
***
Van die Zes Dagen zijn we terug gekomen, om in negentien artikelen te schrijven,
wat we daar hebben gezien, gehoord, beleefd en ondervonden.
En onder meer beleden, dat we in ons leven nooit een publiek zagen, dat zoo
geweldig opging in wat er op de piste gebeurde, dan daar te New-York. Bij de minste
jacht, stond de Velodrom in laaie vlam van begeestering en vervoering.
- Of 't naïeveteit was? Ofwel passie voor de wielersport?... We zijn 't nooit wijs
geworden. Alleenlijk hebben we 't geleerd en onthouden, dat we nergens elders zoo
luid wisten roepen, tuiten, tieren, fluiten en... en vechten!
Ja, voor 'n niet werd er gevochten onder de toeschouwers: ter wille van 'nen sprint,
van 'n premie, van 'n
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ronde voorsprong of achterstel. Daarover werd geredetwist met het vuur of 't fanatisme
van menschen, die 't over 100.000 dollar hadden. En gerochten ze 't niet eens, dan
haalden zij er de vuisten bij!
Op 'n avond wisten we weeral twisten en krakeelen. 't Was ter wille van een
zitplaats. Wij waren het zoodanig gewoon, dat we niet eens meer opkeken. Opeens
weerklinkt er een schot en een Amerikaansch verzorger, die het flegmatiek zegt:
- 't Moest er van komen.
Uit het gedrum en gewoel komt er een man op de piste gesprongen, met veel
menschen er achter, altijd maar voort twistende en vechtende.
De renners konden maar wat stoppen en uitrusten. Eerst het gevecht. De politie
komt eindelijk tusschen. En 't bleek dat de bebloede man op de piste, een kogel in
den mond gekregen had. Waar gebeurd!
En vijf minuten later?... Werd de piste ontruimd, kwamen de renners op, vochten
voor de punten of de premies en... en van dien man met den kogel in den mond, was
er geen spraak meer!
***
De Flandriens, die er naartoe getrokken waren, om hun naam eer aan te doen en hun
faam te vestigen, werden na de Zes. Dagen gehuldigd en gefeest zooals nooit te voren
renners werd eer aangedaan.
In de ‘The Evening Telegram’ liet Kramer een onderhoud afkondigen, waarin hij
zegde:
- Veel Zes Dagen gezien van mijn leven. En veel renners, goede en beste, uit
Europa naar Amerika weten komen, maar nooit hebben we renners zoo geweldig
zien doen, en zoo. onverbiddelijk kampen.
Den Zondagavond na de Zes Dagen, werden de Flandriens ontvangen door den
ambassadeur van België te
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New-York. En daags nadien door de eigenaars van het Hotel Brevoort, waar een
prinselijk avondmaal werd opgediend, de Flandriens ter eere.
- Ik kende u te voren niet, zegde de hoffelijke gastvrouw aan tafel, maar 'k was
elken nacht in den velodrom, en tegen mijn man heb ik gezegd: die jongens moeten
we te gast vragen, opdat ze van den Amerikaanschen sportman, eene beste herinnering
zouden meedragen bij de afreis. Zooveel verdienen ze wel om het genot en de
voldoening, dat wij er binst de Zes Dagen aan hadden!
***
Na 48 uren koers liet Brocco mij in zijn kabien roepen:
- We zijn nog maar 2 dagen ver, maar ik weet al dat ik deze Six Days win. Uw
Flandriens kunnen zich daartegen gerust verzetten, 't zal niet baten. Want wat
Chapmann beslist, wordt hier uitgevoerd. De Baets-Persijn en Van Hevel - Van
Lerberghe kunnen, als ze verstandig zijn en zakelijk, de tweede en derde plaats
veroveren. 't Zal voldoende zijn dat we mekaar verstaan en helpen, tegen Egg - Mac
Namara. Van d'anderen zullen we niet veel last hebben, omdat ze niet zoo zwaar
wegen. Aan de overwinning zijn 1000 dollar verbonden. Hetzij 500 voor mij, en 500
voor Coburn. Voor deze sta ik niet in, maar als uw twee ploegen op mijn voorstel
ingaan, van wederzijdsche hulp en samenwerking, dan krijgen ze van mij die 500
dollar.
Te kiezen was er eigenlijk niet, en dan maar aangenomen. Egg - Mac Namara
hebben hemel en aarde bewogen, gedurende de volgende dagen om de verloren ronde
weer in te halen, maar 't mocht niet baten.
Den Donderdagmorgen om 4 uur bracht het toeval mee, dat wij samen aan tafel
zaten om te morgenmalen, en 'k hoor het Egg nog zeggen:
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- Eer het vannacht 12 uur is, staan wij mede aan de leiding in de algemeene
rangschikking.
Hij keek me sterrelings in de oogen, om te vernemen hoe ik die voorspelling
opnam. En omdat ik zoo twijfelend aandeed, vroeg hij mij op den man af:
- Ge gelooft het soms niet?
- Ik geloof het niet, omdat ik het zeker weet dat het niet zal!
- Dan maar zien... zei Oscar Egg.
Neemt den uitslag van New-York's Zes Dagen van 1920, en ge zult het lezen:
- le Brocco-Coburn, 2e De Baets-Persijn, 3e Van Hevel-Van Lerberghe en 4e op 1
ronde: Egg - Mac Namara.
***
De koers liep ten einde, maar Brocco gewaagde nooit meer van die 500 dollar. Zoodat
ik het me begon af te vragen: of hij het dan wel vergeten was? Of zijn gegeven woord
zou verloochenen? Ik kende Brocco en aan 't laatste wilde ik niet gelooven. En het
hem herinneren? Ik dierf niet.
Wij waren op de Aquittana reeds sedert 5 dagen. Nog 24 uren en we zouden te
Den Haver ontschepen. En nog altijd geen nieuws van Brocco's 500 dollar. Maar in
den namiddag komt een loopjongen me vinden met de mare:
- Dat Brocco me onmiddellijk verwacht in zijn kabien.
- 't Zal voor die 500 dollar zijn,... zei ik tegen de Flandriens.
Ik ging naar hem toe, maar aan de deur gekomen, hoorde ik 'n helsch gerucht en
gekrakeel. Egg en Brocco, die in ruzie geslagen waren, en stonden om handgemeen
te worden. Ik sprong er tusschen; met een litanie van harde en scherpe woorden,
werd het geding beslecht. Of beter: Egg trok er uit en 't bleef bij een ruzie. Want ter-
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loops moeten wij er op wijzen: tusschen die twee renners heeft het nooit willen
vlotten, en dat kwam omdat ze alle twee in zekeren zin vochten, om de gunst van
Chapmann. Brocco was schier onmisbaar te New-York. Egg was een beter renner.
Maar de Franschman die een hooger loon kreeg dan de Zwitser. Vandaar ijverzucht
en gedurige tweestrijd.
Brocco vertelde me in 't lang en in 't breed waarom de ruzie ontstaan was. Ik zat
natuurlijk te luisteren en te knikken maar... m'n gedachten die eigenlijk op de 500
dollar stonden. Op 'n gegeven oogenblik zegt Brocco:
- Ge moet me verontschuldigen, maar 'k heb nog een haastigen brief te schrijven.
Ik trapte 't af en...
- Hebt ge ze gekregen?
Vroegen De Baets, Persijn, Van Hevel en Van Lerberghe te gelijk.
- Van niets gesproken!
't Was lijk de donder die viel. Maar nog dien eigensten avond kwam Brocco zelf
op mijn kamer en...
- Ik ben u nog altijd 500 dollar schuldig. Hier zijn ze.
Welk een zucht van ontlasting.
Te Parijs gekomen, werd ik door de vier voornoemde renners op een prachtig
geschenk vergast: een gouden chronometer.
Hij is totaal versleten, maar toch houd ik er aan als aan 'n relikwie. Omdat dat
uurwerk me nu en dan nog eens doet denken, aan de glorierijke dagen der beroemde
Flandriens van Mac Bolle.
***
Wij hebben reeds verteld van de Brusselsche Zes Dagen van 1914, als zijnde geweest
de geweldigste, en meest rumoerige, die we ooit hebben bijgewoond.
We blijven bij dat gedacht. Al hebben we in deze van
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1922 ook zeer beroerde uren gekend, en het beroemd geworden geding, waarvan
Van Lerberghe - Van de Velde de slachtoffers werden, en dat voor gevolg had dat
Mac Bolle gedurende een vol jaar weigerde, met Van Hammée te onderhandelen.
Daarover spraken we reeds in het kapitel der Flandriens. Nu willen we de zaak even
wat toelichten, want de oorzaak van dat geschil is te zoeken, in de fijn bedachte
kombinatie van den manager van Aerts - Van Kempen.
Van de Velde - Van Lerberghe staan aan de leiding, met 2 ronden voorsprong, en
zijn niet meer te kloppen, omdat Pier Van de Velde dien keer reed, zooals hij het
nooit te voren kon, en het ook nooit meer heeft nagedaan.
De Baets-Persijn waren naar de Zes Dagen van New-York, zoodat Mac Bolle geen
andere bondgenooten had, voor Van de Velde - Van Lerberghe dan Buysse - Van
Hevel, omdat Defraeye en De Pauw te traag vielen.
Aerts-Van Kempen, die als ploeg wel een weinig boven Van de Velde - Van
Lerberghe staan, omdat Rieten wat trager viel. Pier integendeel was eender welke
van de twee weerd: Aerts of Van Kempen, want meer dan eens zagen we hem van
'n halve ronde ver, op zijn ontvluchte mededingers springen. Brocco-Sérès liepen in
't vaarwater van Aerts-Van Kempen, en tusschen deze vier ploegen kwam het tot
geweldige botsingen binst den laatsten nacht, maar trots alles behielden de Flandriens
hun 2 ronden voorsprong, en 't is om 4 ure van den morgen, dat het dingen gebeurde
waarover zooveel gepalaberd en geschreven zou worden.
Aerts zit in den groep, Van Kempen komt om hem af te lossen. Aerts laat zich
naar achter uitzinken, Van Kempen gaat mee met den groep. Opeens echter demareert
Aerts van achter den groep, enloopt uit. Niemand zet hem na, omdat zoowel de een
als de ander in de meening verkeert, dat Van Kempen afloste, dus de renner is die
in aan-
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merking komt, en niet Aerts. Deze loopt heel alleen de groep in, komt bij Van
Kempen, die nu aflost, en ook een ronde neemt, altijd onder het verzet van de andere
renners en een gedeelte van 't publiek. Middelerwijl nemen Aerts-Van Kempen nog
eene ronde. Wat zal er nu van tellen? Van de Velde - Van Lerberghe, Buysse - Van
Hevel en Brocco-Sérès stappen af, om een ultimatum te stellen bij de koersleiders:
- Die ronden zijn op onwettige wijze genomen, en als ze hen aangerekend worden,
geven we op.
De beraadslaging duurde meer dan twee uren, en ten slotte komt het verdikt:
- Twee van de drie ronden worden toegekend. De derde niet.
Nooit heeft iemand kunnen raden waarom twee en niet drie. Maar Van de
Velde-Van Lerberghe gaven op, evenals Buysse-Van Hevel en Brocco-Sérès.
Deze laatsten kwamen op hun besluit terug, maar de Flandriens bleven bij hun
opgave. Onnoodig te zeggen dat de toeschouwers er zich mede bemoeiden, en er
werd weer eens gestreden en gevochten. De koersleiders kregen het onder de markt
niet, lijk de weerbots niet uitbleef, want voor den Zondagavond kreeg Van Hammée
niet eens een half bezette zaal. Zoodat deze Zes Dagen eindigden in een zeer triestige
atmosfeer, en met een sleep van naweeën en straffen of boeten.
Ik weet niet of we ooit Zes Dagen hebben gezien, waar zooveel misbruik werd
gemaakt van het slecht aflossen. En een algemeen besluit was: dat de koersleiding
niet krachtdadig genoeg was. Ik hoor nog altijd een gesprek tusschen Mac Bolle en
Van Hammée, tijdens den vierden dag:
Het bevalt me volstrekt niet dat al die kleine ploegen aan de leiding staan, en de
grooten op een of meerdere ronden. Dat maakt slechten indruk.
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Aldus Van Hammée, waarop Mac Bolle antwoordde:
- Wilt ge instaan voor de goede en regelmatige aflossingen, en binnen een uur
staat de rangschikking het onderste boven.
- 't Akkoord!
Van Hammée riep zijn koersleiders bijeen, en een besluit werd afgekondigd dat
al wie nog slecht afloste, ongenadig en onvoorwaardelijk zou gestraft worden met
eene ronde achterstel.
Om 4 uur stipt liet Mac Bolle Van Lerberghe los, en tegen dat het 5 uur was,
stonden Van de Velde - Van Lerberghe alleen aan de leiding, met twee ronden voren
op Aerts-Van Kempen en Buysse-Van Hevel!
Van die Zes Dagen nog een andere treurige herinnering bewaard. Namelijk van
Bobby Walthour, die een levend beeld geworden was van verval, zoo op lichamelijk
als op geldelijk gebied.
Walthour is misschien de beste stayer geweest die ooit bestond. Hij won millioenen,
maar ‘met 't fluitje gewonnen, met 't orgelke verspeeld’. En 't is uit armoede dat hij
aan 45-jarigen ouderdom nog mede dong, in de Zes Dagen van Brussel, mitsgaders
een loon dat niet hooger opliep, dan het drinkgeld dat hij gewoon was te geven,
vroeger, aan deze die hem behulpzaam waren, als knecht of verzorger in de koersen.
Ik herinner me een nieuwsje, dat zooveel jaren terug in de dagbladen verscheen,
en waarin werd gezegd: dat Mevrouw Walthour een halsband verloren had, die een
weerde vertegenwoordigde van verscheidene honderd duizenden franken. En diezelfde
Walthour, die nu op den draad versleten was, dong mee aan de Zes Dagen, om aan
den kost te geraken. Zijn kabien stond naast deze van Mac Bolle. Daarmee dat we
al de schrijnende armoede leerden kennen, die door Walthour werd geleden, en
gedeeld door een vrouw, die hem als verzorger diende - de eenige
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ten andere die hem behulpzaam was - kwestie van kosten te sparen.
Schrijnend beeld van grootheid en verval!
***
Van die Zes Dagen nog iets anders onthouden. Na afloop immers schreef mijn goeie
vriend, en bevoegde konfrater Michel Maeyens:
- Jules Van Hevel?... Een groot kampioen, maar niet een Zes Dagen rijder. Dat
krijgt Mac Bolle nooit klaar.
Waarop deze antwoordde in ‘Sportwereld’:
- Jules Van Hevel wordt niet alleenlijk een Zes Dagen rijder, maar ook een Zes
Dagen overwinnaar. Ik vraag slechts een weinig geduld, en durf voorspellen dat, als
hij er nog twee zal betwist hebben, hij er ten minste één van zal winnen.
Ende het gebeurde zoo. 't Jaar nadien startte Jules te Brussel met De Baets als
maat, en na een heldhaftigen strijd van zes dagen en zes nachten - waarvan we verder
zullen vertellen - won hij met een ronde voorsprong op Aert s- Van Kempen. Zoodat
de voorspelling van Mac Bolle in redelijk korten tijd werd bewaarheid. Altijd gezegd
dat hij wel 't een en 't ander afwist van Zes Dagen!
***
En nu van die Zes Dagen in 1923. Wij hebben het reeds gezegd: er zijn athleten die,
naar hun uiterlijk bekeken, geen vertrouwen wekken en daardoor verstaan we dat
men het hen niet aangeven wil, niet aangeven kan, dat ze tot groote athletieke daden
bestand en bekwaam zijn.
Pier Van de Velde was zulk een renner. Als g'er vlak voren stondt, waart ge geneigd
uw kop te schudden en te zeggen:
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- Als daar nu ook al een goed renner in steekt!
Maar schijn die bedriegt, want hij won eens een achtervolgingsmatch tegen
Spiessens, die ten dien tijde een onzer beste treinloopers was. En in de Zes Dagen,
waarvan hooger spraak, was hij zoo uitstekend, dat hij bekwaam was van alleen te
rijden tegen twee. Wat hij ten andere meer dan eens deed, omdat Van Lerberghe, die
wel sterk was, wat snelheid miste, zoodat Pier meer dan eens verplicht werd, van
‘een gemaakt gat te stoppen’, tusschen zijn maat en wegloopers.
Ik herinner me het nog zoo goed uit dien beroerden nacht waarvan hiervoren
spraak, dat Rieten weer eens veld verloren had, op de sprintende en springende Van
Kempen en Aerts, en dat Mac Bolle met de armen omhoog stond te roepen op Van
de Velde:
- Als ge niet spoedig ingrijpt wordt het te laat!
- Laat ze maar hun half rondeke nemen, zei Pier heel flegmatiek, dan zal ik zooveel
te meer deugd hebben aan de ‘wip’ die noodig is, om ze bij te halen.
Hij wachtte dus met opzet, en liet ze wat verder gaan dan noodig, om te betoonen
aan het publiek, aan Aerts-Van Kempen, en voor zijn eigen voldoening, hoe sterk
hij was en hoe hij hen in de handen hield.
Diezelfde Pier Van de Velde wisten we rijden, in de Zes Dagen van Parijs van
1921, met Persijn als maat. Tijdens de eerste uren van den koers begon zijn hielpees
te zwellen, wat. gaandeweg verergerde tengevolge van de gedane en gedurig herhaalde
inspanningen. Al wat men maar vinden kon aan chemische heelmiddelen werd
aangewend, zoodat op den duur het vel verbrandde en de pees schier bloot lag.
Wat hij er in afzag kan men met een pen niet beschrijven. Hij moest op zijn fiets
gedragen en er af genomen. Elke duw op de pedaal veroorzaakte op den duur zooveel
pijn, als het trekken van een tand... zei hij zelf. En meerdere keeren zagen we de
tranen die hem langs de kaken rolden, klaar van de uitgestane pijn.
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En toch niet willen opgeven.
- Ik ben gekomen om wat geld te verdienen en als ik het laat steken, heb ik niets!
Binst den nacht van den zesden dag gebeurde het mirakel: tegen den morgen was
de pijn heelemaal over.
- Of ge u sterk gevoelt?...
Vroeg hij aan Persijn. Die instemmend antwoordde.
- Dan maar eens beproefd voor 'n rondeke?
- Voor mij niet gelaten.
En min dan tien minuten nadien stonden ze op kop, met een ronde voorsprong.
Niemand die zijn oogen gelooven wilde. ‘Of er dan een mirakel gebeurd was?’
Later verloren ze die ronde voorsprong op Egg-Van Kempen, om redenen die
beter niet aan 't klokzeel worden gehangen, maar die toch bijbrachten dat Van de
Velde-Persijn na den koers zooveel meer ontvingen, en Egg-Van Kempen zooveel
min!
***
Na de Zes Dagen van Brussel, met het geding tegen Aerts-Van Kempen, zouden
deze van Gent volgen, en omdat Pier zoo best gereden had te Brussel, zocht iedereen
hem voor maat. Van Kempen inbegrepen. Als Van de Velde bij Mac Bolle kwam,
om hem te zeggen dat hij met Van Kempen ploeg wilde vormen, dacht deze
onmiddellijk aan het geschil dat nog niet opgelost was, en...
- Ge hebt u goed bedacht? Met Piet Van Kempen?
- Zeker. Men moet kunnen eten, vergeten en vergeven. Rijden is ons beroep.
Winnen ons doel. En met een Van Kempen als maat zijn bergen te verzetten.
- Als 't wel is voor u, is 't goed voor mij... zei Mac.
Cesar De Baets zou met Van Hevel rijden en Persijn met Brocco. Maar tusschen
Persijn en Van de Velde, die twee schoonbroers geweest waren, kwam er 'n veete
en 'n zekere ijverzucht, met het gevolg dat deze twee ploegen
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tegen mekaar op reden, zonder zich veel te bekommeren om den koers, en de
tegenstrevers. Brocco, die al oud en verstandig genoeg was om te weten, dat dergelijke
handelwijze te kinderlijk was, om bevorderend te kunnen wezen, zocht wel van in
't goê vaarwater te geraken, maar de andere drie die 't weer verbrodden, zoodat het
koersbestuur ten langen leste verplicht was om gestreng op te treden, en te straffen,
om de kerk in het midden van het dorp te kunnen houden.
Er zijn renners, die anders verstandig zijn, gezapig, zakelijk en bedaard, maar van
als ze in de kleederen steken van den Zes Dagen rijder, of een guidon in handen
krijgen, dan?... Zijn ze dezelfde menschen niet meer, omdat ze een zeker gedeelte
van hun kalmte verliezen, en van de gezonde rede!
***
Die Zes Dagen van Gent van 1922, werden gewonnen door Marcel Buysse - Egg.
Ik herinner mij van dezen laatste, hoe hij tegen zijn gedacht reed en aan heimwee
leed.
De atmosfeer was hem te koud en te killig, naar de dubbele beteekenis van 't woord:
warmte te kort van vuur en van geestdrift.
Op een avond riep hij me bij hem en...
- Ik zou willen opgeven. Hebt gij soms een maat voor Marcel?
- Is voor het oogenblik niet voorhanden. En daarom moet ge kost wat kost
voortdoen.
- Goed. Dat zal ik, maar op één voorwaarde: dat ge onmiddellijk telegrafeert naar
mijne vrouw, om te vragen dat ze seffens komt.
Zoo gezegd, zoo gedaan, en min dan 24 uren later was Mevrouw Egg in den
velodrom van Gent, waar ze niets anders te doen had, dan het eten voorzetten en bij
de kabine zitten van haar man.
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En dienzelfden nacht riep hij me opnieuw en...
- Vraag aan Marcel of hij zich in staat voelt om aan te vallen. En zeg hem dat, zoo
hij wel en degelijk in staat is, hij binnen het uur na den aanval, aan de leiding staat
met een ronde voorsprong, en dat we deze Zes Dagen zullen winnen.
Is woordelijk echt en juist weergegeven. Want dat moet ge nog weten: Egg reed
met Buysse, en deze met Egg natuurlijk, maar wat ge niet weet is, dat deze twee
samenrijdende ploegmaten, tegen elkander niet klapten. In ruzie gevallen al rijdende.
Egg had een ietwat lastig karakter, terwille van zijn somber gemoed, en omdat Buysse
het tegenovergestelde was, geleken ze aan water en vuur.
Ik maakte de boodschap over aan Buysse en...
- Dat hij maar afkomt en begint! Buysse is gereed.
En de ‘Grooten’ die het klassiek gebaar uithaalde: de hemdsmouwen opslooven,
en een ‘slok uit de flesch’.
- Ik ben klaar!
En toen hebben we gedurende drie uur een ongenadigen kamp gezien van
Egg-Buysse tegenover al wat hen in den weg liep met den uitslag: overwinning van
Egg-Buysse!
***
Ik weet het nog zoo goed van de Zes Dagen van Brussel in 1923, met dien
onvergetelijken tweestrijd van De Baets-Van Hevel tegen Aerts-Van Kempen. of
moeten we misschien zeggen: van de Flandriens tegen een andere groep, rond
Aerts-Van Kempen geschaard?
Deze twee renners hadden te Parijs een 100 Km. koers betwist, daags vóór den
aanzet te Brussel. 's Nachts de reis gemaakt in den trein, wat niet van aard is om op
te knappen. En bij de eerste schermutseling had Mac Bolle het gesnapt: dat er geen
schot zat in den gang van Aerts en Van Kempen. Wat stram in de beenen en log in
den kop. Ge-
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volg van de 100 Km. en van de normale nachtrust te hebben gemist.
Daarom dat hij het zei tegen Van Hevel en De Baets:
- Als ge de slag durft wagen, loopt ge negentig kansen op honderd van te slagen!
Zoo gezegd, zoo gedaan, en na een korte, maar nijdige jacht loopen ze een ronde
uit. Wat later, en dit op aanval van De Graeve-Stockelynck, nemen ze een tweede
ronde voorsprong, samen met laatstgenoemden, zoodat ze twee ronden voorsprong
hadden op deze die hun rechtstreeksche tegenstrevers zouden worden: Aerts-Van
Kempen.
Gebeurde, zeggen we, den Maandagavond rond 9 uur, 60 minuten na den start, en
'k zie Van Hammée nog toegeschoten komen op Mac Bolle, om het hem te vragen:
- Of hij zijn Zes Dagen kapot wilde maken?...
Daarmee bedoelde hij, met 2 ronden voorsprong hebben Van Hevel-De Baets al
genoeg - zelfs te veel - om nog belangstelling te kunnen verwekken, vermits de
menschen zullen zeggen: waarom nog gaan zien, de overwinnaars zijn al gekend!
Zonder dat zou Mac zijn leeuwen nog eens los gelaten hebben, voor een derde
ronde: moeilijk was 't niet op dat oogenblik, om de reden die we hooger aanhaalden.
***
Maar de stramheid, die er uit ging bij Aerts en Van Kempen, en naarmate dat de
koers vorderde, verbeterde hun athletiek vermogen, zoodat van af den Donderdag,
deze twee renners een ongenadigen strijd aanbonden tegen De Baets-Van Hevel die,
't moet gezegd, goede medehelpers hadden in de personen van Van de Velde, De
Jaegher en Van Lerberghe, terwijl Aerts-Van Kempen ternauwernood konden
vertrouwen op een weeken Sergent, en een kreupelen Godivier.
Later veranderde de toestand, en Aerts-Van Kempen,
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die ook wel min of meer konden rekenen op Dupuy-Beyl, Moeskops-Nefatti en
Pagnoul-Duray. Daarmee was het evenwicht min of meer hersteld en 't is in den
nacht van Zaterdag op Zondag, 's morgens om 4 uur, dat we een wanhopigen aanval
beleefden van Aerts en Van Kempen tegen een De Baets, die wonderen verrichtte,
en Van Hevel, die een lichamelijke inzinking te boven had te komen.
Was me dat een kamp! Hij duurde van 4 tot 6 uur 's morgens, en daar waren maar
twee ploegen die regelmatig aflosten: De Baets-Van Hevel en Aerts-Van Kempen.
Al d'anderen leken de dienst te doen van gangmakers. Als Van Lerberghe De Baets
zag afkomen, keek hij niet eens om te vernemen waar De Jaegher zat. Hij kende zijn
werk: ‘trekken’ voor De Baets, en 't andere ging hem niet aan.
't Zelfde gebeurde al den overkant, in 't kamp van Aerts en Van Kempen, met dien
verstande nochtans, dat deze zulk geen afdoende hulp kregen van hun ‘gangmakers’.
En de koersleiders die maar lieten begaan, omdat... ja, misschien wel omdat er
geen stok door te slagen was! Heel de velodrom, zoo groot of hij was, stond in
geweldige beroering. Ten andere de strijd zelf, al ging hij met middelen die alles
behalve wettelijk waren, was werkelijk boeiend en opwindend.
- Als ik niet gedurende minstens een half uur op mijn bed mag gaan liggen, zal ik
het moeten afleggen.
Zei Van Hevel tegen Mac Bolle. 't Gebeurde gelukkiglijk om 6 uur 's morgens,
op 't oogenblik ‘dat de wapens neergelegd werden’. Maar hadden Aerts en Van
Kempen het goed moeten weten?... Want dat moeten we eerlijk toegeven:
niettegenstaande de hulp die ze kregen, van minder gehalte was, toch kwamen ze als
overwinnaars uit dezen strijd, en wonnen ze een der twee ronden achterstel terug in.
Maar om te kunnen winnen, hadden ze nog een ronde
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terug te nemen. Wat ze zouden beproeven in den vooravond van den laatsten dag.
Het begon rond 5 uur 's middags, maar Aerts en Van Kempen haalden het zwaar
geschut eerst boven rond 7 uur 's avonds. De velodrom stak bomvol, want iedereen
wilde dien ongenadigen tweestrijd zien en bijwonen. En ongenadig was hij. Aerts
en Van Kempen slaagden er niet in, hunne ronde achterstel goed te maken, en dat
om twee redenen: omdat hun bondgenooten niet zoo sterk waren, en zoo toegedaan
als Van de Velde en Dejaegher-Van Lerberghe, en ook nog, en vooral, omdat Van
Hevel nu weer over zijn volle macht en kunde beschikte, en weer lijk te voren, op
wegloopers kon springen van halve ronden ver.
De zege van Van Hevel-De Baets is een der heerlijksten geweest, die we wisten
behalen, maar van Aerts en van Van Kempen moeten we belijden, dat ze niet op hun
weerde werden geslagen, maar wel verwonnen omdat de omstandigheden hen min
gunstig waren.
***
Als ik me niet bedrieg, is dit de laatste Zes-Dagen geweest waarin Mac Bolle de
volle macht van zijn ploeg deed gelden, 't is te zeggen waarin het ging van de eene
groep tegen de andere. Zoo lang of die gegroepeerde machten evenwijdig sterk waren,
lijk ten tijde dat Coste of Ravaud kwamen met sterk gedrilde Fransche ploegen, of
Mac Farland met Amerikaansche, ging dat goed, en wonnen de Zes Dagen zelfs aan
aantrekkende kracht, omdat men wist dat de Flandriens in groep zouden storm loopen,
tegen al de overkant staande machten. Maar omdat de groepen niet meer evenwijdig
waren, en de overmacht van Mac Bolle drukte op het geheel, in den strijd van Van
Hevel-De Baets tegen Aerts-Van Kempen, daarom werd die overwinning min
sympatiek bejegend na afloop.
En 't verslechtte nog te Gent, in de Zes Dagen die in November van dat jaar werd
betwist, waar een samenloop
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van omstandigheden het bijbracht, dat de ploegen Frederick - Van Ruysseveldt en
Van Lerberghe - Lucien Buysse tegenover mekaar kwamen te staan, en streden voor
de eindoverwinning, terwijl koppels lijk Van de Velde - Persijn en Buysse-Van Hevel
in den dienst gingen van Lucien Buysse - Van Lerberghe, met het onvermijdelijk
gevolg: dat de overmacht te zwaar en te drukkend was, om niet hinderend en
antipathiek te wezen.
Met het gevolg dat Mac Bolle aan die Zes Dagen zeer triestige uren beleefde, en
ervan een herinnering bewaarde, die blijvende wonden sloeg in zijn ziel.
Want hij had zich schoon in te spannen, om den kamp dusdanig te wenden, dat
Buysse-Van Lerberghe den strijd alleen en op eigen kracht zouden uitvechten, tegen
Van Ruysevelt-Frederick, al wat hij deed of bedoelde werd verkeerd voorgesteld,
door de verzorgers en aanhangers van deze laatste, wat onvermijdelijk antipathie
verwekte onder het publiek. Wat ten andere heel natuurlijk is: de massa kiest geeren
partij ten bate van de minderen.
En 't is binst dien koers dat Mac Bolle bevonden heeft en geleerd, dat zijn zon aan
het dalen was. Kwam daarbij een verdeeldheid van gedachten, en botsing van
gevoelens onder de renners zelf van zijn groep, zoodat de beslissing haast automatisch
kwam, om niet te zeggen gedwongen:
- Best ware er maar in eenen keer van af te zien, en de Flandriens en gevolgenlijk
ook de Zes Dagen koersen, hun normalen gang te laten gaan!
De strijd van groep tegen groep, die de Zes Dagen zooveel kleur en leven had
bijgezet, had uitgediend. Andere tijden brachten andere zeden en gewoonten, andere
menschen en andere eischen.
Mac Bolle trok er uit, maar de microob der kombine sloop in een andere gedaante
binnen. En ze heeft aan den boom der Six Days gevreten, tot hij heelemaal vermolmde
en moest geveld!
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Enkele wetenswaardigheden uit Zes Dagen.
Tijdens mijn lange loopbaan veel Zes Dagen bijgewoond.
En soms aardige gebeurtenissen beleefd. Lijk dien nacht te New-York. Cesar De
Baets kwam te vallen, juist op 't oogenblik dat Van Hevel een groot deel zijner
krachten inschoot bij een inzinking.
Van de tegenstrevers had De Baets gezien en vernomen, als ze vielen, dat ze er
gebruik van mieken om wat ‘neutralisatie’ te bekomen. Dat wil zeggen: verpoozing
voor den gevallene en voor den partner.
Erg was 't niet bij De Baets. Maar toch bleef hij liggen, met de oogen toe. Men
droeg hem weg: ‘bewusteloos’ zei de Dokter. Maar niet erg. Drie uren rust.
Na een uur ging Chapmann zien om te vernemen, of De Baets nog niet zou
opkomen. Maar Cesar die zoo doof bleef als een pot. Na twee uren ging Mac Bolle
om te vragen: hoe 't hem ging? Maar geen woord er uit te krijgen.
Eindelinge kwam De Baets tot spraak en...
- Zijn de drie uren om?
- Ja!
- Dan wil ik wel weer tot het bewustzijn komen!
***
En in diezelfde Zes Dagen. Moran stond op het binnenplein, met ouwe kennissen en
strijdmakkers over vervlogen gebeurtenissen uit Zes Dagen te spreken. Voor zijn
paart had hij er een honderdtal betwist. 't Eene glas na 't andere kwam, en de renners
op de piste, die begonnen te dansen inplaats van te rijden, wel te verstaan in d'oogen
van Moran.
Opeens stelt hij zich op, langs den boord van de piste, en...
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- Ja, hij is het! Hij is het! Ik herken hem! 'k Moet hem zien, 'k moet hem spreken!
Hij moet afstappen! Onmiddellijk! Want zulke renners komt men niet alle dagen
tegen. En al zoo lang geleden!
Vijf minuten later stonden Moran en Van Lerberghe tegenover mekaar, hand in
hand, en oog in oog.
- Lijk hij gereden heeft in de Zes Dagen van Brussel van 1914, zoo heb ik het
nooit van iemand weten voren doen. Heb veel Six Days betwist, maar van dien renner
heb ik den sterksten indruk bewaard. Van Van Lerberghe en van die Zes Dagen.
Peerden kunnen niet sterker zijn dan hij' was in dien koers!
- Ga nu voort koersen, jongen, ik wensch u het beste.
Moran en Van Lerberghe namen afscheid van mekaar. Wellicht voor de laatste
keer.
***
In de Zes Dagen van Parijs in 1923. Marcel Buysse reed er met Berthet. Water en
vuur pasten niet slechter bij mekaar. Buysse, impulsief en ontplofbaar lijk dynamiet.
Berthet met de gepaste gemetenheid van een schoolmeester op rustgeld. Buysse
kende niets anders dan demareeren en opstandig doen. Berthet was aan 't einde van
zijn loopbaan gekomen en hield van rust en gedaagdheid. Vandaar botsing van
gedachten. Niet van woorden, want ze reden die Zes Dagen uit zonder mekaar aan
te spreken. En Berthet die 't zei na afloop:
- Gemakkelijker partner heb ik nooit gehad. Wie zei het dan dat hij zoo oploopend
was, en zoo brutaal kon doen?
Maar best dat Berthet het Vlaamsch van Marcel Buysse niet verstaan had!
***
Pier Goossens kwam zich verscheidene keeren achtereen
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te onderscheiden, in de Zes Dagen van New-York, en er een te winnen met Gerard
De Baets. 't Was in 1925.
Met den slag werd hij eene beroemdheid en te Baasroode, waar men meende van
Goossens te moeten huldigen.
Alles werd op touw gezet, buiten de wete van Pier, en gereed gedaan tegen dat hij
van New-York zou thuis komen.
De stoet in de straten van de gemeente. De burgemeester op het stadhuis met de
leden van den gemeenteraad, gereed om te ‘ontvangen’.
De muziekmeester wachtte naar het sein om het ‘vertrek’ te geven, voor een
gloeiende Brabançonne, met er achter. een brieschende Vlaamsche Leeuw.
Alles was gereed, en allen, uitgenomen... ja, uitgenomen Pier Goossens, die niet
afkwam.
- Toen ik nog heel kleintjes was, en niet beroemd, zei Pier, zagen ze me nog niet
staan. En nu dat ik ‘de man’ ben, willen ze mij inhalen. En me te voren niet eens
gevraagd of het wel was... Maar vermits ze 't eene alleen konden, kunnen ze 't andere
dan ook wel zonder mij!
En de inhuldiging, die ging, zonder Pier Goossens.
Zal ook 'n vieze kerweie geweest zijn!
***
Een der schoonste matchen, die 'k bijwonen mocht in Zes Dagen, was deze van Van
Kempen - Van Nek te Brussel in 1926, tegen de saamgepakte krachten van Van
Hevel-Verschueren, De Baets-Goossens, Persijn-Verschelden, De
Graeve-Thollenbeek, om nu maar de voornaamste koppels te noemen.
Zooals ge ziet was 't geen ‘bucht’ waartegen de twee Hollanders het opnamen, om
een ronde voorsprong te nemen. Het duurde lang en de kamp was ongenadig, maar
ten slotte bleven Van Kempen en Van Nek meester van
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het veld, en bewezen op afdoende en onvoorwaardelijke wijze, dat ze de besten
waren.
Is van 't schoonste dat we hebben gezien. En dat andere, in diezelfde Zes Dagen,
als we ons niet bedriegen: van Denis Verschueren, die alleen stand hield tegen
mekaar-aflossende renners.
Dat kwam zóó. Jules Van Hevel, zijn partner, viel. Verschueren ging hem bij tijds
aflossen, en stond zijn man en zijn stuk, zonder veld te verliezen en voeling, tot dat
Van Hevel weer paraat was, en hem kwam aflossen.
Dat was nu eigenlijk nog de goeie ouwe tijd. Want sedertdien kwam de mode der
neutralisatie, die de zooveelste kankerplek was op de romp der Zes Dagen koersen.
En daardoor verstaan we: als een renner valt, verleent de partner zich zelf de toelating,
om het strijdperk te verlaten, tot dat de ploegmaat weer slagvaardig zal zijn. Onder
voorwendsel dat men alleen toch niet kampen kan tegen twee, en meer tegenstrevers.
Was Lapize soms niet alleen in Parijs-Robaais, toen hij bandbreuk leed, en de
achtervolging op te nemen had, tegen den ganschen groep van ‘Peugeot’?... Volgens
de theorie der moderne Zes Dagen renners, zou ‘Peugeot’ moeten wachten, tot Lapize
hersteld en weer slagveerdig was!
Nog een der zooveel plagen waaraan de Zes Dagen zijn dood gegaan. En omdat
Denis Verschueren in zijn tijd nog blijken gaf, van een hoogeren dunk te hebben
zijner plichten als renner, meenen we dit hier ter kennis te moeten brengen en hem
te geven, dat woordje van waardeering waarop hij recht heeft.
***
Een andere plaag uit die tijden bestond in de slechte aflossingen. Bij zoover dat de
scheidsrechters er wanhopig bij gingen doen. Want met hun oogen konden ze niet
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overal en terzelvertijde zijn. En zoo komt het dat d'eene een ronde straf kregen, om
‘30 meter te hebben gestolen’ en anderen, die er 50 namen, niet verder werden
verontrust. Verwekte dikwijls opstootjes en onaangenaamheden voor de koersleiders.
Een andere plaag. In 1927 te Brussel. Cugnot-Brunier, die aan de leiding stonden,
en denkelijk zouden winnen, om twee reden:
- Omdat ze goed reden.
- En omdat de tegenstrevers zoo welwillend neutraal waren.
Men gaf te voren reeds den uitslag op, te zeggen enkele uren vóór het einde. En
't verloop op 't laatste, dat liet vermoeden, dat wat gezegd werd, bewaarheid zou
worden. 't Meeste paart der tegenstrevers, die ‘in den slag zaten’, lijk het in rennerstaal
heet.
Bestuurder Van Hammée en koersleiders kwamen bijeen om te beraadslagen, en
uit te zien naar middelen om dat spel te breken.
Hooge sommen werden uitgeloofd aan de renners, die de ‘kombine zouden stuk
rijden’. En zoo kregen we een der meest boeiende en meest opwindende kampstrijden,
tijdens het laatste uur van die Zes Dagen, omdat Duray, en vooral Sellier, wonderen
verrichten van taaiheid en volharding.
Was 't nu ter wille van de hooge premie die uitgeloofd werd, om Cugnot en Brunier
er uit te rijden? Ofwel omdat het publiek hen zoo luidruchtig aanmoedigde? Want
de twee Walen, werden door de toeschouwers letterlijk vooruit geroepen en
geschruweld, en gedragen op de vleugels der opjagende aanmoedigingen.
De koers liep ten einde. Sellier en Duray zegevierden, en Cugnot zoowel als Brunier
hadden al de moeite van de wereld, om zich naar het einde van den wedstrijd te
slepen.
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Zelden zagen we menschen, die lichamelijk en zedelijk zoo àf waren, zoo ontredderd
en zoo gehavend!
***
We zouden nog veel en lang kunnen vertellen, uit en over Zes Dagen koersen, maar
we willen eindigen met het einde zelf dier koersen. Want 't is in 1939 dat het
Sportkomiteit van den Belgischen Wielrijders Bond het afkondigde: dat voorloopig
geen Six Days meer mochten ingericht!
Waarom?... Omdat de renners zelf, zij dus die ervan te leven hadden en te bestaan,
het dusdanig verkorven, met allerhande knepen en streken, of praktijken die met de
sport weinig gemeens hadden, dat men er in eenen keer gedaan meê miek.
Te voren reeds, en namelijk vanaf 1934 te Antwerpen, had men er voren gezorgd
van afleiding te zoeken voor de toeschouwers der Zes Dagen, met allerhande
vermakelijkheden in 't programma te schakelen, als daar waren: koorddansers,
akrobaten, koorzangers en baletten.
Daarmee werden twee dingen beoogd:
- Afwisseling voor het publiek.
- Verpoozing voor de renners.
Maar deze, die daaraan nog niet genoeg schenen te hebben, en daarom langs
omwegen gingen zoeken, wat ze van rechte niet verkregen. Namelijk de ‘neutralisatie’:
Misschien dat ge niet best begrijpt welke beteekenis aan dat woord moet gegeven.
Daarom dat we verduidelijken:
Een renner wordt uitgeschakeld door ongeval of ongesteldheid. De geneesheer
van dienst, die hem onder handen neemt, en verklaart:
- Uit name der wetenschap eisch ik, dat ge hem mij voor een zekeren tijd overlaat.
Anders ben ik niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen.
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De scheidsrechter kon er zich bij neerleggen. En 't was mode geworden dat de
ploegmaat ook van die neutralisatie genoot: lees verpozing of uitrusten.
Van die neutralisatie werd gebruik gemaakt, en vooral misbruik, dusdanig dat men
zelden of nooit al de renners op de piste kreeg.
Het ging zoo ver dat de renners zelfs de uitspraak van den geneesheer konden
missen, en voor de minste reden stapten ze van hun rijwiel, en gaven zich zelf de
toelating te neutraliseeren.
Zoo stond het dus met de Zes Dagen in 't jaar 1934, toen Antwerpen ons vragen
kwam: of we als scheidsrechter wilden optreden voor hun koers, met er bij de belofte
vanwege de inrichters:
- Dat we op hun algeheele hulp en steun mochten rekenen, als we de ondankbare
taak wilden opnemen, van eens en voor goed gedaan te maken, met de velerlei
misbruiken en combienen, waaraan de Six Days onvermijdelijk zouden ten onder
gaan.
Om te beginnen heb ik tegen dat verzoek gevochten met... met den moed der
wanhoop, zal ik maar zeggen. Maar dan kwamen de inrichters afgedraaid met de
bewering, dat ik aanveerden moest, omdat weigeren lauw zou zijn en
onverantwoordelijk.
- Gij hebt hier een zending te vervullen en een plicht, namelijk van de Zes Dagen
weer naar boven te helpen, met er een nieuwen geest in te brengen, en de sloopende
misbruiken te weren.
We luisterden, we zegden niets, maar we knikten...
***
En 't is op 1 Maart 1935 dat we voor de tweede maal op het ‘schavot’ der Zes Dagen
trokken - ik bedoel: op het verhoog van den scheidsrechter. Vooraf richtten we ons
bij monde van ‘Sportwereld’ tot de deelnemers om te zeggen:
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- Verleden jaar hebben we de vraag gesteld: of eerlijke menschen nog wel op hun
plaats zijn, op dat verhoog waar Zes dagen worden beheerd?
- En toch staan we er weer. Waarom?... Weet ik het! Waarom bassen honden en
kraaien hanen? Waarom zwemmen visschen en vechten soldaten? Er zijn van die
dingen die men gemakkelijker vaststelt dan uitlegt. We weten immers dat we een
ondankbaar postje aanveerden en bekleeden. Aan de eer hebben we een hekel, en
naar belooning vragen we niet. Waarom dan staan wij er?... Omdat wij u, die renners
zijt, en van het beroep leven moet, dienst willen bewijzen, met te beproeven van het
dingen der Zes Dagen, dat wankelende is, weer recht te zetten.
- Zullen wij er in slagen?... We weten het niet maar we zijn hopende, want we
richten ons tot u, die deelnemers zijt, om te zeggen:
- Weest ridderlijk en eerlijk tegenover mekaar, deftig tegenover het publiek en
dankbaar tegenover de betalende inrichters. Meer vragen we niet van u. En we hopen
het te zullen bekomen.
***
Of we soms voldaan zijn geweest? Luistert naar wat we schreven na afloop:
- Wie zijn vader en moeder vermoord heeft, is algelijk nog te goed en te braaf om
scheidsrechter te zijn van een Zes Dagen koers!
Van waar die hopelooze uitlating? Dat vertellen we.
We waren aan den laatsten avond gekomen. Tusschen Loncke - Albert Buysse en
Pijnenburg-Wals was ijverzucht ontstaan, die zoo hoog oplaaide, dat ze tegen mekaar
gedurig storm liepen, zonder zich nog om andere renners te bekommeren. Maar ze
waren die anderen nu ook zoo sterk meester. De velodrom was bomvol geloopen:
rond de 20.000 toeschouwers, waarvan de grootste helft voor Buysse-

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

167
Loncke en de mindere helft - Hollanders - die 't natuurlijk bij Pijnenburg-Wals
hielden.
Aan de kabien van beide renners hadden we koerskommissarissen gezet, die voor
taak hadden te waken en te zorgen, om alle onregelmatigheden te weren of te
voorkomen.
Meerdere keeren loopen die twee koppels al d'andere een halve ronde voren, maar
nu was het d'eene, dan de andere, die weigerde van ‘kop te gaan’, met het gevolg,
dat al de tegenstrevers regelmatig weer bijkomen. Buysse-Loncke hebben eene
inzinking, die van lichamelijken aard is. Wals heeft bandbreuk. Pijnenburg moet
hem aflossen. Hij doet het niet. Hij is nochtans op de piste. Daarom dat we hem
vermanen en bezweren van zijn plaats in te nemen, of beter: deze van Wals in den
groep. Hij doet het niet. En erger: hij stapt af, om met zijn maat Wals, over 'k weet
niet wat te gaan redeneeren. De aandacht van het publiek is op hen gevestigd. Met
voor en tegen. Wij kunnen die handelwijze en dat verkrachten van 't reglement niet
verantwoorden, en daarom kondigen wij het af:
- Pijnenburg-Wals worden met eene ronde achterstel gestraft.
En toen?... Toen meende ik dat het dak van den velodrom op mijn kop ging vallen.
Hier tien duizend monden die ongemeten toejuichten. Daar tien duizend monden die
nog heftiger protesteerden. En dat gehuil en gedruisch, dat wel tien minuten lang
aanhield. Het gebeurde 1 uur 30 minuten vóór 't einde, als de gemoederen van de
toeschouwers al lang op hoogspanning stonden, rond het ingewikkeld problema:
- Wie van de twee haalt het? Pijnenburg-Wals of Buysse-Loncke?
Maar 't antwoord dat zoo ineens gegeven werd:
Buysse, die opgaf, zonder te zeggen waarom. Al vermoedden we dat de lichamelijke
inzinking, waaraan hij en
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Loncke onderhevig waren, daar niet vreemd aan was.
Wals, die sprak van op te geven, en Pijn die tegen heug en meug voortreed.
Intusschen waren de tegenstrevers aan den slag gegaan, met het gevolg, dat ronden
werden genomen en verloren, en dat tegen alle verwachtingen in, wat nog niet zeggen
wil tegen alle verdienste, Guerra en Van Nevele die Zes Dagen wonnen, waarin ten
slotte Pijnenburg-Wals en Loncke-Buysse, die gedurende vijf dagen en 22 uur zich
veruit de meesters van het veld hadden getoond, vielen lijk baksteen.
Die Six Days hadden nu werkelijk een tragisch verloop.
Voor mijn eigen kon ik het zoo goed verantwoorden:
- Niets dan mijn gestrenge plicht gedaan!
Maar dat was geenszins het gedacht van de zooveel Hollanders, die in den velodrom
tegenwoordig waren, en over het geschil redeneerden met de passie hunner voorliefde,
in plaats van met de kracht van rede en reglement.
En deze die binst de week na die Zes Dagen de Hollandsche bladen lazen, zullen
het zichzelf afgevraagd hebben:
- Hoe 't maar mogelijk was, dat zulke onrechtvaardigheden konden gepleegd op
de personen van twee onschuldige schapen, die Wals en Pijnenburg noemden!
Een andere uitleg was er niet, voor sommige dier artikelen die geschreven waren
met het venijn der verkropte woede.
Vandaar mijn uitlating na afloop dier Zes Dagen aan den vertegenwoordiger van
Radio Hilversum:
- Wat ik te zeggen heb? Wie zijn vader en moeder vermoordde nog te goed is, om
met die bende razende menschen om te springen!
***
En toch stonden we weer op 't eigenste verhoog van
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den scheidsrechter, in de Zes Dagen van 1936 en 1937. Maar dan? Is 't ook de
allerlaatste maal geweest. Want hoe verder men ging, hoe min dat de renners te
houden waren in 't gareel van orde en tucht, van fatsoen en sportieve eerlijkheid,
zoodat we in 1938 aan de inrichters lieten weten:
- Dat we de leiding van het komediespel niet langer konden verantwoorden, en
dat ons besluit onherroepelijk was.
Een jaar later werd het afgekondigd:
- Het inrichten van Zes Dagen wordt tot nader order geschorst!
De kruik ging te water tot ze barstte.
Aan die Zes Dagen hadden we nochtans zooveel heerlijke dingen beleefd. En 't is
niet zonder leedwezen dat we 't zagen gebeuren, dat de renners zelf hun eigen handel
en ondernemingen te niet deden.
Ik meen het nochtans te mogen getuigen: gedurende vier jaar heb ik mij
ingespannen te Antwerpen, om het dingen weer vlot te krijgen en de atmosfeer zuiver.
Alle middelen beproefd: strenge en anderen. 'k Heb gebedeld bij de renners en met
de roede geslagen. Niets mocht baten. Ze begrepen hun eigen belangen niet; de
persoonlijke bate, die 't haalde op de gemeenschappelijke winst. En het
onverbiddelijke dat gebeurde:
- De Zes Dagen, die dood gingen aan het onverantwoordelijk gedoe van deze, die
er nut en bestaan bij hadden!
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Deel II
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Het eerste gedeelte van dit boek hebben we afgesloten met die geweldige gebeurtenis
van 1914 : een gruwelijke oorlog die vier lange jaren zou duren, en die er schuld
aan had, dat de heele sportbeweging lam gelegd werd.
In dit tweede gedeelte verhandelen we al wat er gebeurde tusschen twee groote
oorlogen, te zeggen in de periode die gaat van 1919 tot 1939.
Tijdens die periode heeft de Wielerbeweging nooit gekende hoogten van groei en
bloei bereikt.
Na de vier jaren van den wereldoorlog immers, zocht de menschheid te bekomen,
van zooveel lijvelijke en zedelijke miserie, lijk de sport betrachtte van hare plaats te
veroveren, in een wereld die nu heel anders geworden was.
Die wereld was anders?... Beter? Of slechter? De meeningen verschillen. Ik houd
het bij de wereld van vóór 1914-1918. Dat de menschen op een lager peil leefden?
Inderdaad. Ik heb het geweten dat werkmenschen 's morgens den trein namen, om
5 ure, en eerst 's avonds om 9 ure terugkeerden, van hun arbeid. Dat was te veel.
Niet genoeg menschelijk. Die 16 uren per dag waren nu ook uitzonderingen. Al geven
we toe, dat de menschen van toen veel meer uren wrochten, voor minder loon, dan
deze van na den oorlog, die ten anderen zochten om meer te genieten en min te
werken, wat ten slotte spaak moest loopen. Want iedereen is er mee t'akkoord, dat
ons ekonomisch, geldelijk en maatschappelijk leven verpolitiekt was, vermolmd en
rot! Ja, rot tot in de diepste onderlagen! Omdat men, ter wille eener stem bij de
verkiezingen, predikte dat men ook zonder werken moest kunnen leven! En van den
‘dop’ miek men een beroep!
Men noemde het werkloozensteun. Maar de waarheid is,
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dat een zeer groot getal menschen niet meer zochten te werken, en van dien steun
leefden, op de kosten van de Gemeenschap!...
Welnu, vóór 1914-1918 wist men niet wat werkloosheid was - of bitter weinig. Wij
kenden grondbelastingen, maar geen taksen. Als men 's morgens opstond, wist men
dat de frank die men daags te voren won, nog niet gedevalueerd was. Men vond niet
zooveel menschen in herbergen of kinemas; het leven was niet zoo gekunsteld en
opgeschroefd; maar de menschen wisten dat, met wat ze wonnen aan loonen, ze
konden leven. En dat gaf die ruste van het gemoed dat ten slotte gelukkiger maakt,
dan al dat kunstmatig en opgeschroefd geluk van buiten huis!
Om al die redenen houd ik het bij het leven en bestaan van vóór 1914-1918. Zonder
mijn eigen meening te willen opdringen, aan wie het ook zijn moge!
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Na den oorlog 1914-1918
Het is in 1919 dat we weer van wal staken, met een ‘Sportwereld’ van schaarsch
twee bladzijdekens, die alles behalve grootsch en uitdagend aandeden!
Wat het zou zijn?... vroegen de uitgevers. En 't verliep beter dan we dierven
veronderstellen, want reeds in April konden we uitpakken met onze Ronde van
Vlaanderen, die gewonnen werd door Henri Van Lerberghe, een jonge renner, die
zich veropenbaarde tijdens de laatste maanden, die den wereldoorlog van 1914
voorafgingen.
We weten het nog gebeuren.
Rieten liep een Zes Uren koers mee in den Wintervelodrom van Brussel, waar hij
meer gelost en gedubbeld werd dan het hem beliefde, en Mac Bolle die hem 'n goê
bolwassching gaf:
- Als ge maar dàt kunt, zoudt ge beter thuis blijven, en je rijwiel op zolder steken
om een ander beroep aan te gaan!
Ging Rieten regelrecht naar 't hert, en hij zwoer van zich te wreken. Hij oefende
zich voor de Ronde: in 't stille, maar des te neerstiger en standvastig.
De dag kwam. En niemand die van Van Lerberghe sprak. Hij hield zich redelijk
koes tot aan den Kwaremont. Marcel Buysse kwam bandongeval te hebben, en andere
favoris, die ook achter waren. Aan den voet van den berg zette Rieten zich aan de
leiding. De gelosten verachterden, en de groep werd uiteen gerukt, zoodat Van
Lerberghe eerst boven kwam, met ongeveer 300 meter voorsprong op Albert
Dejonghe, Wiersma en Aloïs Verstraeten, drie der beste baanrijders uit die dagen,
die natuurlijk met saamgepakte krachten de achtervolging tegen Rieten aangingen,
Maar hoe zij zich ook inspanden, 't zou niet baten, want Van Lerberghe kwam toe
in den velodrom van Gent-

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

176
brugge, bij bestuurder Albert Carlier, met 15 minuten voorsprong op den volgenden
groep.
Bij den ingang stapte hij af, om even een praatje te slaan met de toeschouwers, en
Berten, die in allerhaaste kwam aangedraafd om te zeggen:
- Gij hebt nog niet gedaan, nog ééne ronde!...
- Waarom al die haast? vroeg Rieten heel bedaard, ik ben een halven dag voren!
Zóó was hij! Macht zonder einde. Die 240 Km. waarvan hij er 120 alleen kwam
af te trappen, tegen een rekordtempo, die hadden niet de minste pak op zijn sterk
gestel, noch op zijn gemoed. Hij stapte van zijn rijwiel om even een ‘koetertje’ te
slaan, juist alsof er niets gebeurd ware en hij op oefening was!
Een eiken boom uit de veie grond van Vlaanderen! Van Lerberghe miste slechts
een weinig snelheid in den sprint, om een groot kampioen te wezen. Hier even een
opmerking: als beginneling was hij onklopbaar in den sprint. Maar eenmaal
beroepsrenner geworden, scheen het of hij bij den overgang van ‘zijn jump’ ingeboet
had.
Maar 't is eender: Rieten is een der meest typieke renners geweest, van den groep
Flandriens, en deed zoo heel dikwijls denken aan den Jan Breydel van Conscience,
lijk Pier Van de Velde en Aloïs Persijn meer herinnerden aan Pieter de Coninck.
***
In 1919 werd ‘de Omloop van de Slagvelden’ betwist, een der meest opspraak
verwekkende wedstrijden van alle tijden. Die omloop dwarste of doorkruiste de
slagvelden van Frankrijk en België in alle richtingen. Op vele plaatsen moest men
door geulen of sloten, of door overblijfselen van granaatputten en opgevulde
loopgrachten.
In Straatsburg-Brussel lagen Van Hevel, Van Lerberghe en Baziel Mathijs aan de
leiding, met 16 minuten voor-
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sprong; vergisten zich van weg en verloren dien rit tegen Oscar Egg, met 11 minuten
achterstel.
Van waar de wegvergissing?... Deels omdat regen en wind de wegwijzers hadden
afgerukt, en ook wel, omdat er geen levende ziel op de straat te zien was, uit hoofde
van het onweder en de bijtende koude.
En die Brussel-Amiens?... Ik kan honderd jaar oud worden, en nog vergeet ik dat
stuk weg niet, tusschen Diksmuide en Rijsel, waarvan we schreven:
- Het regent slagwater. De wegen zijn doorweekt. Albert Dejonghe aan de leiding.
Hij voert een geweldig tempo. Kwestie van zich te verwarmen. De tegenstrevers
volgen in 'n lange reke. 't Slijk en 't water spettert hen tot boven 't hoofd. Ze hebben
het koud. Ze bibberen. Ze zijn moedeloos. Maar ze rijden voort, strak voor zich
uitkijkende, lijk menschen die geen uitkomst weten of zien.
- 'k Zie ze nog toekomen, even voorbij Rijsel, een voor een: De Ruyter, Verstraeten,
Anseeuw, Van Lerberghe, Duboc, Chassot, Dejonghe, Van de Velde, Lucien Buysse
en zooveel anderen. En 'k sprak hen woorden van aanmoediging toe. Want 'k zou
huiswaarts keeren. Zij moesten voort: voort door die regen, die modder, dat slijk,
die geulen en die goten.
- 't Begon te donkeren. Geen mensch op de straat. Geen huizen om onderkomen
te zoeken. Niets dan houten barakken met Anemieten en andere kleurlingen uit de
Fransche koloniën, die hier aan 't werk waren voor den heropbouw.
- Op de Kruisstraten moesten de renners op de palen kruipen, om de opschriften
te lezen en te vernemen waarheen ze moesten: rechts of links! Het was verschrikkelijk,
en toen we huiswaarts keerden, met den wind die voort huilde en de regen die pletste,
toen herhaalden we 't gedurig bij ons eigen:
- Neen, 't is niet meer menschelijk!
***
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's Anderendaags morgens van dien dag, kwam de eerste renner te Amiens: Karel de
Ruyter!
Het is nooit goed uitgemaakt geworden, hoe en op welke manier hij Amiens
bereikte. Voor de inrichters was het 'n katastroof. Want eerst in den loop van den
dag, kwam er nu en dan 'n renner toe; men vroeg niet eens van waar en hoe. Men
was te gelukkig omdat men renners zag. De inrichters waren bang van de waarheid
te vernemen, die toch gekend was: 't meeste paart dat met den trein toegekomen was.
En met het voornemen van niet meer te starten, ‘omdat het toch te veel was’.
Maar de inrichters die hen rangschikten, zonder verder uitleg te geven of te vragen,
omdat' ze toch kost wat kost hun koers te redden hadden.
Naderhand, te zeggen na afloop, werd er wel een soort onderzoek ingesteld, maar
't was eerder voor den vorm, en om den indruk te wekken, dat men algelijk de
sportieve gerechtigheid wilde dienen.
De waarheid is dat de inrichters van hun renners een inspanning hadden gevraagd,
die met de sport niet genoeg gemeens had, en de menschelijke krachten te boven
ging. Daarom ook dat de oogen gesloten werden voor heel wat onregelmatigheden,
en dat men aan een overwinnaar gerocht, van wien men niet met zekerheid kon
zeggen, of hij heel den afstand met de fiets had afgelegd.
Maar bij abnormale toestanden passen abnormale maatregelen!
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Een tweestrijd Henri Pélissier - Mottiat in Parijs-Brussel
Wanneer een renner voorbij zijn huis of dorp komt, dan kent hij zijn plicht. Hij zal
zich aan de leiding zetten om aan familieleden, vrienden en supporters te toonen ‘dat
ze op hem kunnen rekenen’.
Zoo had Berten Dejonghe gedaan, in de Ronde van Vlaanderen van 1920, bij de
doortocht van Oostende, en zoo deed Jules Van Hevel toen hij voorbij zijn huis reed.
Aan den voet van den Ichtegemberg zette hij zich op kop, en tegen meer dan 35
per uur vloog hij naar boven, zoodat hij van de dichte groep een lange keten had
gemaakt. Berten Dejonghe en Fons van Hecke, waren de eenige die bij hem gebleven
waren.
Berten keek even om, en zag het: dat er 10 meter afstand lag, tusschen hen en den
uitgerokken groep, en met den slag was zijn besluit genomen:
- Overhand kop. Wilt ge?
't Is Dejonghe die 't vraagt aan Van Hecke en Van Hevel, en dat beteekent: de
anderen zijn los, willen we onze kans op winnen wagen?
Er kwam geen antwoord, of beter, zonder te spreken, had Van Hevel reeds de
leiding overgenomen, en in gestrekten vlucht ging het naar Torhout.
- Of het niet te vroeg was?...
We vroegen 't ons af. Masselis, Van Lerberghe, Masson en Mottiat eveneens, die
wel een tegenaanval inzetten, maar niet met de volle macht, want...
- Dat houden ze toch niet uit!
Zoo meenden zij. Zoo dachten wij. Maar 't viel anders uit, want het trio stormde
voorwaarts tegen 40 per uur, wat enorm was voor die tijden, en met die logge
rijwielen.
Te Torhout hadden ze 400 meter voorsprong. Te Roe-
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selare 1 minuut en gaandeweg verhoogden zij het verschil in afstand, zoodat ze te
Gentbrugge toekwamen, met 11 minuten voren op de Waalsche tandem
Masson-Mottiat.
Met die overwinning in de Ronde van Vlaanderen, hechtte Jules Van Hevel de
eerste perel aan de kroon zijner loopbaan, die zoo rijk zou worden aan heerlijke
uitslagen.
***
Acht dagen nadien werd Milaan - San Remo gewonnen door Belloni, met 10 cm.
voorsprong op Henri Pélissier, en 20 cm. op Girardengo, en daarmede was een
tweestrijd ingezet tusschen Pélissier en Girardengo, die jaren lang zou duren. Op een
gegeven oogenblik werd de heele wereld, die aan wielersport deed, er door beroerd.
Polemieken in de dagbladen. Handtastelijkheden tusschen de wederzijdsche supporters
en partijgangers. Uitdagingen met een inzet van 100.000 franken - het bleef gelukkig
bij de uitdaging en zonder de 100.000 franken. Inmenging van de rijwielfabrikanten,
en een geweldige naijver tusschen de renners zelf, zoodat de gemoederen op kookpunt
gerochten.
Het is in het teeken van dezen tweestrijd dat ParijsRobaais van dat jaar kwam te
staan.
- Geeft gij ons Pélissier voor Milaan-San Remo, en wij geven u Girardengo voor
Parijs-Robaais.
Aldus de Italiaansche inrichters tegen Desgrange. De dagbladen deden 't eene, de
supporters 't andere, en zoo kwam het dat men aan de meening gerocht:
- De overwinnaar van Parijs-Robaais?... 't Zal Henri Pélissier zijn, of Girardengo.
Een van de twee, omdat ze een pleit te beslechten hebben, waarbij het gaat om ‘wie
van de twee is de beste?’
Maar men rekende zonder den waard, want 't is de Belg Pol Deman die met de
zege ging loopen. Lijk het 'n andere waarheid is dat Lucien Buysse er de schoonste
koers van zijn leven reed.
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Belloni werd uitgeschakeld in den beginne van den koers, door ketenbreuk. Bij de
beklimming van Doullensberg, kwam het tot de eerste rechtstreeksche en ernstige
botsing tusschen Girardengo en Henri Pélissier. Daar waren nog een twintigtal renners
bijeen. Halfwege den berg demareert Girardengo. Alleen Pélissier kon zijn wiel
houden, maar niet ‘zonder er alles te hebben uitgehaald’. Ze gerochten samen boven,
maar de sterkste indruk kwam toch van Girardengo.
Azzini, de ‘knecht’ van Gira, volgde op 12 sekonden en van Hevel op 22. En wij
die het onder mekaar zegden: die is in staat om zoowel Girardengo als Henri Pélissier
te kloppen.
Jules Van Hevel leed bandbreuk te Lens. Girardengo brak zijn rijwiel te Vimy, en
Henri Pélissier moest van band veranderen aan Km. 248. Er moet bij gevoegd, dat
hij te voren reeds moeite had om te weerstaan, aan de verwoede uitvallen van Lucien
Buysse, die op een gegeven oogenblik, op enkele Klm. van de aankomst, alleen aan
de leiding lag. Dan liep zijn keten af. Ge moet weten het regende dat het goot, en 't
slijk op de tandwielen dat oorzaak was, dat de ketens gedurig afliepen. Niet van
Buysse alleen, ook van Christophe en Pol Deman, die om de beurt aan de leiding
kwamen, tijdens de laatste 10 Klm. en ook om de beurt moesten afstappen om die
keten weer op te leggen.
Deman werd overwinnaar. Christophe 2e, Buysse 3e, Van Hevel 5e en Henri
Pélissier 6e.
Maar daarmee was het geding Pélissier-Girardengo niet opgelost, en de tweestrijd
zou voortgaan.
***
Van Parijs-Brussel hebben we een levendigen indruk bewaard, terwille van den
ongenadigen tweestrijd tusschen
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Mottiat en Vermandel eenerzijds, en Mottiat tegen Henri Pélissier, tijdens de laatste
20 Klm. Is iets, dat ons bij zal blijven, zoolang of we leven.
We waren gekomen in de omgeving van Waver. Henri Pélissier demareert uit
volle macht. Mottiat zet, na een korte aarzeling, de achtervolging in. Alleen Vermandel
kan zijn wiel houden. Deze is een jonge beroepsrenner, die een maand te voren in
de Ronde van België bewezen had, dat er van hem heel wat te verwachten was. Hij
had echter ook den naam - en terecht - van niet genoeg ‘vechter’ te zijn, niet genoeg
zijn streng te trekken, en het gemakkelijk op te nemen in de koersen, aan de wielen
van deze die voor hem den weg baanden naar de zege. Want in den sprint was hij
moeilijk te verslaan. Bewees hij ten andere in de Ronde van Vlaanderen van 't jaar
nadien, waar hij den rappen Jules Van Hevel verwon.
Mottiat dus zet Henri Pélissier na, bij de bestijging van den berg voorbij Waver;
René Vermandel aan 't wiel. Mottiat vroeg dezes hulp. In andere woorden: als hij
een stuk weg aan de leiding ging, vroeg hij aan Vermandel van even zooveel te doen.
Deze weigerde, onder voorwendsel dat hij niet kon. Wat ten andere waar bleek te
zijn. Want omdat hij weigerde, demareerde Mottiat met de razernij van den verbetene,
en na dit twee of driemaal herhaald te hebben, gaf Vermandel zich eindelijk over.
Bemerk wel dat we intusschen gekomen waren tot op 15 Km. der aankomst, en Henri
Pélissier had nog altijd iets van 300 meter voorsprong. Maar Mottiat die niet
versaagde. Wij zien hem nog altijd rijden: hij op den steenweg, Pélissier op het
voetpad. Meter voor meter haalde de Belg in. Nu en dan zien we Pélissier omkijken,
lijk iemand die 't gevaar der nederlaag voelt komen, en het afweren wil. Even voorbij
Onze Lieve Vrouw ten Bosch, geraakt Mottiat ter hoogte van Pélissier. Deze snapt
het gevaar en wipt van het voetpad op den steenweg, om aan 't wiel van den Waal
te gaan
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hangen. Nog 10 Klm. van de aankomst. Mottiat gaat te werk lijk een bezetene. Hij
demareert slag op slag en almeteens gebeurt het fatale: ook Pélissier begeeft!
Te voren kromde hij zich dubbel toe, om toch maar de prooi niet te moeten loslaten.
Want hij wist en hij voelde het: loslaten beteekende verloren zijn! Hij streed wanhopig.
Maar 't mocht niet baten. Hij begaf. Hij was los. Wij volgden Mottiat, zonder ons
nog om Pélissier te bekommeren. Omdat we ervan overtuigd waren dat het met deze
uit en gedaan was. De wintervelodrom van Brussel lag immers reeds in 't zicht. Even
omgekeken om te zien dat Pélissier een klein fleschje haalde, uit een zak zijner trui
om het in één teug te ledigen. Dan weer vooruit bij Mottiat.
Nog 5 Km.! 4!... Zouden we ons vooruit spoeden om de triomfantelijke intrede
bij te wonen?... Even nagedacht. Op 't eigenste oogenblik hoorden we gedurig trompen
achter ons. Wat het wel mocht zijn?... 't Was de wagen der rijwielfabriek van Pélissier,
die doortocht vroeg. Doortocht? Voor wie?... Even gekeken en de Franschman die
maar 50 meter achterstel meer had op Mottiat. Na het drinken van zijn fleschje dus,
was hij weer bekomen, en haalde meter voor meter weer in. Wij wachtten. Want die
ontknooping van het geweldige sportdrama wilden we zien van dichtbij.
Pélissier bekeken. Zijn wezen geleek dat van iemand die stuiptrekkingen heeft.
De oogen glariëden in den kop. Om den mond een bittere, uitdagende trek. Men zag
het: hij beet zich het bloed uit de lippen! Hij was leelijk in zijn ongenadige nijdigheid.
Leelijk en schoon terzelvertijde: schoon van verbeten woede en strijdlust!
Nog 3 Kmn. en Pélissier kwam ter hoogte van Mottiat, die hem aankeek met oogen
waaruit een vervaarlijke wraaklust puilde.
- En toch moet ge er aan!...
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Dat lazen we in Mottiat's kijkers. Hij demareerde opnieuw, en nog, tot dat ze aan de
poort van den velodrom gekomen waren. Pélissier lag aan de leiding op een halve
ronde van 't einde. Mottiat kwam er naast. Maar gerocht er niet over. Dan haalde hij
er een gebaar bij, waarvan hij later spijt heeft gehad: hij trok Pélissier bij den trui
naar achter, en kwam eerste over de meet!
Ik zeg niet zegevierend, wel eerste. Want de aankomstrechter besliste onmiddellijk,
van Mottiat te deklasseeren ten bate van Pélissier, die overwinnaar werd uitgeroepen
van dien dramatischen Parijs-Brussel.
Mottiat is de eerste geweest om naderhand zijn ongelijk te bekennen, en aan
Pélissier zijn verontschuldigingen aan te bieden.
- 't Gebeurde onder den invloed van den strijdlust, en de begeerte om te winnen,
die sterker was dan het beter weten dat men algelijk eerlijk en ridderlijk moet zijn!
En zoo eindigde deze heerlijke Parijs-Brussel.
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Een zomer met regen, wind en koude
Het is na afloop van deze koers dat we schreven:
- Voor Jules Van Hevel hebben we veel bewondering. En we zijn er van overtuigd,
dat hij over minstens zooveel athletieke eigenschappen beschikt als Mottiat zelf.
Maar voor 't oogenblik is deze toch de beste baanrenner van België.
Maar Van Hevel, die zelf 't antwoord hierop gaf, 's Zondags nadien, te Ter Hulpen,
in 't kampioenschap van België dat hij won in den sprint tegen Mottiat, en wel met
drie lengten.
Daarmee was ik niet van gedacht veranderd, omdat in zijn geheel genomen, de
Waal de beste uitslagen van het seizoen miek. Maar 't bewijs lag bij de hand, dat Van
Hevel een Mottiat in wording was, en nog over meer flijerskwaliteiten beschikte,
waarvan ten slotte de hoogste en de fijnste sportkunde is gemaakt.
Op Van Hevel komen we verder terug. Voorloopig houden we het nog bij Mottiat,
die Bordeaux-Parijs-Bordeaux won, zijnde 1200 Km. in 51 uren, met 25 uren
voorsprong op den vijfde. Meer kwamen er niet toe en de gevolgtrekking lag bij de
hand: wat mode was in 1891 en er toen door kon, gaat nu niet meer op. Koersen over
dien afstand hebben alle beteekenis en alle belang verloren. De tijd behoort aan den
god van de snelheid, en 't rijk van 't uithoudingsvermogen heeft uitgediend in de
sport.
Op 't laatste van 't jaar ging Henri Pélissier weer naar Italië, naar de Ronde van
Lombardije en hij klopte er Belloni en Girardengo, zoodat men in Frankrijk schreef:
- Dat de tijger de leeuwen in hun eigen hok was gaan bevechten en verwinnen!
Ter waarheidswille echter moet er bij gevoegd, dat én Belloni én Girardengo
bandbreuk leden, wat de taak van
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Pélissier vergemakkelijkte. Maar 't is eender, men moet het vechten algelijk in 't
bloed hebben, lijk het 't geval was bij de Pélissiers, om de Italianen in eigen land te
gaan bestrijden.
Henri Pélissier is ten andere een groot, zeer groot kampioen geweest, die spijtig
genoeg, op zulk een triestige wijze om 't leven kwam.
***
In 1921 gaat de tweestrijd Van Hevel-Vermandel voort. Niet dat deze renners met
getrokken messen tegenover mekaar staan, lijk Girardengo en Henri Pélissier en
omgekeerd, maar omdat het toeval hen standvastig tegenover mekaar brengt, en dat
in hoofdzaak omdat ze nagenoeg over dezelfde lichamelijke eigenschappen
beschikken: de zuivere snelheid, waarmee ook het uithoudingsvermogen wordt
gemaakt.
In de Ronde van Vlaanderen komen we aan de laatste 25 Klm. met de drie
hoofdfiguren, Berten Dejonghe, René Vermandel en Jules Van Hevel.
Berten was een der groote bewerkers geweest, bij de uiteenrammeling van de
groote groep deelnemers, en iedereen die 't aanvoelde dat het ten slotte zou gaan in
den sprint, tusschen Van Hevel en Vermandel. Wie van de twee? Niemand die 't
voorzeggen kon, omdat ze aan mekaar gewaagd waren: even rap.
We kwamen in den velodrom van Gentbrugge; Berten Dejonghe op kop, met Van
Hevel aan 't wiel. Het lag er boven op: Dejonghe reed in den dienst van Van Hevel,
zijn oefenmaat.
Nog één ronde (Gentbrugge meette 400 meter). Nog altijd Dejonghe op kop. Nog
300 meter, Van Hevel kijkt om, naar rechts. Hij meent dat Vermandel los is, want
hij ziet hem niet. Daarom roept hij naar Dejonghe: ‘laat me door’.
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Berten zwenkt rechts, Van Hevel al onder door, met... met Vermandel aan 't wiel!
Maar dat had Jules niet gezien, omdat... omdat hij vergat van links te kijken.
Vermandel immers kende zijn stiel van taktisch oogpunt beschouwd, en op 't
oogenblik dat Van Hevel aanstalten miek om te kijken naar rechts, reed Vermandel
naar links, en... Van Hevel, die 't niet gezien had. Hij meende dus alleen te zijn en
ging met de volle macht, zonder te meten of te berekenen, de vlucht aan voor de
laatste 300 meter. Was zijn verlies ten andere. Want op 50 meter der aankomst, kwam
de ‘getrokken’ Vermandel van achter zijn ‘gangmaker’ om te winnen met een halve
lengte!
Maar daarmee was het problema van ‘wie is de vlugste van de twee’ niet opgelost,
want een maand later werd te Ter Hulpen het Kampioenschap van België betwist,
en daar won Van Hevel met wel drie lengten voorsprong op Vermandel. Is een der
nijdigste sprinten geweest die we Van Hevel ooit wisten betwisten. Want hij beweerde
van niet regelmatig te zijn geklopt geweest, in de Ronde van Vlaanderen, waarvan
hiervoren spraak, maar wel ter oorzake van gebrek aan overleg. De supporters van
Vermandel waren in grooten getalle aanwezig, en waren er zeker van, dat deze niet
te verslaan was in den sprint. En zoo stond en verliep heel dat Kampioenschap, in
het teeken van den tweestrijd Van Hevel-Vermandel. En toen eerstgenoemde met
wel drie lengten voorsprong, eerste over de meet reed, geleek het de ineenstorting
van een huis. Een huis van begoochelingen bij de supporters van Vermandel, terwijl
de aanhangers van Van Hevel als het ware aan den grond genageld stonden. Maar 't
is eender: dat Kampioenschap en die sprint had ons sterk te pakken gehad!
***
En de tweestrijd ging maar altijd voort, in de Ronde
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van België en de Drie Zustersteden, waar Vermandel twee maal te reke weerwraak
nam: want hij won die twee koersen met klank, terwijl Van Hevel telken keere moest
opgeven, zonder dat hij andere redenen kon inbrengen dan de belijdenis: dat René
hem de betere was!
Het is na afloop van een dier twee koersen dat we schreven:
- Vermandel is een dier renners waarop men geeren staat te kijken, geeren en lang.
De natuur was mild tegenover hem en gaf rijkelijk uit haar kostelijke schat: spierkracht
en snelheid.
Is Vermandel sterk van wil? We gelooven het niet. Hij aanveerdt een. strijd lijk
hij komt, en omdat hij komt: omdat hij weet dat het niet anders kan. Maar hij pakt
niet aan, en grijpt niet vast. Hij is passief. Te passief misschien. Er steekt geen wil
genoeg in zijn werk, en te weinig leven in zijn handeling.
- Vermandel wordt dikwijls genoemd: de Belgische Lapize. Hij heeft er den zwarten
kop van en de rappe sprint. Maar van buiten uit bekeken, heeft hij niets van den
Franschman. Want deze zat kort in mekaar gestoken, en Vermandel eerder breed
open. De kop van Lapize draaide op een pin, en d'oogen straalden van doendigheid.
Vermandel kijkt goedig voor zich uit. Hij ziet wat er om gaat. Maar die blik, lijk ten
andere de handeling, is te lankmoedig.
- We zien geeren renners, die overleggen en berekenen wat ze te doen en te laten
hebben. Maar als dat overleg ontaardt in egoïstische uitbating van den goeden wil
van anderen, dan?... Dan zien we 't niet meer geeren!
Vermandel gaat wel wat mank onder dat oogpunt, en 't wordt hem des te meer
aangerekend, omdat iedereen het weet: dat hij meer en beter kan!
- Deze bemerking achterwege gelaten zouden we willen zeggen: een der grootste
renners van dien tijd, en met Van
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Hevel vormt hij een koppel, dat zich gerust meten kan aan de Italiaansche ploeg
Girardengo-Belloni.
***
In Parijs-Brussel van dat jaar ontbraken bijna al de eerste rangrenners. De
rijwielfabrikanten die meenden besparingen te moeten doen, en zich de kosten van
die koers niet te kunnen getroosten.
Wij beleefden er nochtans beroerde en treffende oogenblikken, dank zij Fons Van
Hecke die niet aarzelde, even vóór Namen, een beslissenden aanval te doen, met het
gevolg dat hij tot 10 minuten voorsprong nam. Te Overijsche, te zeggen op 15 Km.
der aankomst, had hij er nog 5, maar op een kilometer van den wintervelodrom werd
hij ingeloopen, door den Franschman Reboul, die dus Parijs-Brussel won, maar lijk
Michiels, het niet verder bracht dan tot deze eenige overwinning van belang.
Wie er niet bij was, tijdens die laatste 10 Km. van Fons Van Hecke, die voor hem
een echte marteling waren, die zal nooit beseffen hoe groot de ontgoocheling was
van deze, die gedurende twee uren aan 'n stuk leefde van de stellige verzekering, dat
hij niet meer te verwinnen en te kloppen was, en die begaf, moest begeven op 't
oogenblik dat hij reeds zijn hand uitstak naar den palm van de zege.
Er zijn van die dingen die van buiten-uit bekeken, eenvoudige gebeurtenissen
gelijken, maar die ten slotte zulk een tragischen ondergrond hebben!
***
1921 was het jaar van 't slecht weder voor de baankoersen. Parijs-Robaais,
Parijs-Brussel, Bordeaux-Parijs door Christophe gewonnen, werden betwist in
plassende regens en poelen van modder en slijk. Maar al dat was
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kinderspel in vergelijking met wat er gebeurde in Parijs-Tours, door Frans Pélissier
gewonnen: regen, wind, sneeuw, hagelvlagen en een bijtende koude!
Om niet te beschrijven. Te Chateaudun geeft Henri Pélissier op. Frans wil hem
volgen, maar we hooren het Henri nog altijd zeggen tegen zijn broeder:
- Frans, gij moet voort, want gij moet winnen!
Maar deze weigert omdat hij niet kan. Men steekt hen in een kuip met warm water.
Zet hem opnieuw op zijn rijwiel, en automatisch rijdt hij verder. Hij weent. Maar hij
rijdt verder, en... en wint!
't Kon echter even zoo goed Mottiat zijn geweest, of Berten Dejonghe en
Christophe. Want op het laatste was het zaak van geen bandbreuk te hebben, en van
niet te lang binnen te blijven, als men wat warmte of wat onderkomen ging zoeken
in 't een of ander huis.
Frans Pélissier won en de vijfde had een uur achterstel. Acht en veertig uur na de
aankomst, kon Pélissier nog altijd zijn vingers niet plooien, en de nagels waren
heelemaal zwart uitgeslagen: van de koude, zegden de geneesheeren.
Werkelijk iets verschrikkelijk! En van 't aandoenlijkste dat we beleefden in onze
lange loopbaan, al zullen we u wel rake en nare dingen te vertellen hebben, als we
de bladzijden zullen schrijven uit de Ronde van Frankrijk.
***
Wilt ge ons even toelaten een zijsprong te maken, en van de baan op de piste te
wippen?... 't Is omdat we een bijzonder geval te bespreken hebben, en een uitzonderlijk
athleet. Namelijk Jules Dossche, die in 1921 het nationaal kampioenschap der sprinters
won.
Dossche was een ploegkoerser, en dong dikwijls mee in de straatkoersen dier
tijden. Maar dat hij het in den bol stak van het sprintkampioenschap te betwisten?...
En 't
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schoonste van al: hij won! Van Bever was tweede en Jean Louis derde. Twee pure
sprinters die zelfs in 't buitenland wat faam verwierven.
Bemerk wel dat Dossche zich niet speciaal had geoefend of bereid, voor dat
kampioenschap, wat bewijst dat hij werkelijk over rijke en natuurlijke eigenschappen
moest beschikken.
Naderhand nam hij het op tegen Aloïs Degraeve, die later een wereldfiguur zou
worden, in Berten Carlier's velodrom van Gentbrugge. Voor die gelegenheid was
Berten's bak stampvol geloopen. Spijtig genoeg dat de match moest eindigen met
een val van Dossche, waarvoor Degraeve aansprakelijk werd gemaakt.
Deze won de eerste reeks. Dossche de tweede. En 't is tijdens het betwisten van
de derde, dat laatstgenoemde viel. En omdat men beweerde dat De Graeve er schuld
aan had, werd Dossche als overwinnaar uitgeroepen. Wat nog niet bewees dat hij de
betere was van De Graeve, maar wel dat hij zelfs in pure snelheid meer kon dan
geweten was.
Een uitzonderlijk athleet. Een buitengewoon begaafd renner, van lichamelijk
standpunt beschouwd. Wie weet? Misschien een wereldkampioen?... Want tijdens
zijn match tegen De Graeve zagen we 't duidelijk: van zuiver athletisch standpunt
beschouwd, was hij de meerdere. Maar die kop? Och God, die kop!
Wanneer hij zich eenmaal iets in dien kop had gestoken, was er geen mensch ter
wereld bekwaam om het eruit te praten.
Dat hij athletische middelen had in overvloed, vinden we in 't feit dat hij de
specialisten-sprinters ging kloppen, zonder voorbereiding of speciale training. Maar
dat hij een kop had die op 't zijne stond, ook daarvan zijn we zeker. En de
aankomstrechter van het vermeld kampioenschap, zal er ook wel iets van onthouden
hebben. Want tijdens de
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betwisting van zooveel reeksen die naar den eindloop moesten leiden, moet de
aankomstrechter een uitspraak hebben geveld, waarmee Dossche geen vrede kon
nemen. Hij ging zijn geval voorleggen en uitleg vragen; en omdat de aankomstrechter
niet dacht zooals hij, vond Dossche niet beter dan hem ten aanschouwe van de
toeschouwers, eene rammeling te geven.
Ik zei het al: een uitzonderlijk begaafd renner van lichamelijk standpunt beschouwd,
maar zoo bekrompen van geest.
Hij was jonggezel, en leefde op zijn eentje in een zeer groot huis. En hij stierf lijk
hij geleefd had, want men vond hem dood in een der stallen van het huis: dood
gebliksemd bij de kontaktname van den electrischen stroom.
Kampioen van groot formaat, die nooit zijn juisten en waren weg vond!
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Van René Vermandel en Berten Dejonghe
In 1922 werd de Ronde van Vlaanderen gewonnen door Leon Devos van Ardooie,
een renner van wien we te voren eenmaal schreven:
- Als er ooit iemand is die, van buiten-uit bekeken, aan Cyriel Van Hauwaert
gelijkt, dan is 't wel Devos. Niet van gezicht, maar wel van struktuur. Een geknuiste
en gebeende kerel met pooten en ooren aan 't lijf. Misschien dat hij nog meer heeft
van Karel Cruppelandt. Deze, evenals Van Hauwaert, zijn groote kampioenen geweest,
die 't ver hebben gebracht. Zal Devos dat ook?
Hij won, zeggen we, in 1922 de Ronde van Vlaanderen. Maar nadien? We hebben
schoon te zoeken en te kijken op de eerelijsten der groote baankoersen, we vinden
er zijn naam niet op.
Hoe dat gekomen is?... Weet ik het! Zooveel renners die we gekend hebben als
zijnde menschen, die 't in 't wielrijden ver moesten brengen, maar die verloren liepen,
of geen uitkomst vonden, zonder dat men goed kan zeggen waarom, en hoe het kwam.
Een lichamelijk tekort?... De zedelijke mensch die faalde?... Wilskracht?... Training?...
Volharding?... Is niet altijd te achterhalen. Van lichamelijk standpunt beschouwd,
had Devos niets te kort. Heeft de willende en verstandelijke mensch misschien
gefaald?... Laten we onverlet om terug te komen op de Ronde van Vlaanderen, door
Devos gewonnen met... met de beenen, maar door Henri Pélissier met het hoofd. We
verklaren ons.
Devos reed voor den eigensten konstrukteur van Pélissier. Reeds tusschen Oostende
en Torhout zagen we, hoe deze heel zijn groep drilde, leidde en beheerde, met het
gevolg dat hij als het ware het kommando voerde, over de heele groep renners,
waarvan vele der tegenstrevers
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moesten achterblijven, omdat ze zonder kommando waren en verloren liepen.
Even voorbij Roeselare demareert Devos, Pélissier en Brunier, met enkele anderen
van hun groep, zitten aan de leiding en remmen natuurlijk den gang. Alcyon snapt
het gevaar en zendt Mottiat en Vermandel in het vuur. De wind blaast op kop. Devos
vecht er tegen. Vermandel en Mottiat zijn min hardnekkig.
- Waarom ons hier afmartelen. We krijgen hem wel terug. Dat houdt hij immers
niet vol. Nog veel te ver van de aankomst. Aldus de twee achtervolgers, die mis
rekenden, want Devos kwam eerste toe, met 7 minuten voorsprong op Brunier weeral een van de groep Pélissier -. Dit om te betoonen dat het niet genoeg is van te
kunnen op de pedalen duwen, om koersen te winnen, maar dat men ook moet kunnen
rekenen en beleggen en overwegen.
Om dat te bewijzen heeft Henri Desgrange een heel boek noodig gehad. Het heet:
‘de kop en de beenen’.
***
Berten Dejonghe won Parijs-Robaais tegen een gemiddelde van 34 per uur. Was het
rekord over dien afstand in dien tijd. Althans als men er rekening van houdt, dat de
koers geschiedde zonder gangmakers. Ten titel van inlichting moet er bij gevoegd,
dat een geweldige wind in medegaande richting blies. Een andere inlichting: bij den
uitzet zegde Dejonghe aan zijn sportbestuurder:
- Dat het hem niet te best ging.
- Ik ben hier, en 'k ga natuurlijk starten, maar 'k voel me werkelijk niet te best, en
't zou me erg verwonderen moest ik verder geraken dan Arras.
Maar zijn sportbestuurder, die hem moed insprak, en zegde dat hij het wist gebeuren
van renners, die in den eigensten zin spraken, en beter reden dan ooit te voren.
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De koers begon, en tot in Amiens bengelde Albert van achter aan den groep, lijk
iemand die hem de ‘boel van voren’ niet aantrekt. Tusschen Amiens en Doullens
zocht Henri Pélissier te ontkomen, in gezelschap van Brunier. Berten heeft het bijtijds
gesnapt en waagt ‘de sprong’.
- Gaat het niet, tot daar!
Maar het ging, en zoo kwam het dat deze drie met ongeveer 400 meter voorsprong,
aan den voet kwamen van den beruchteh berg van Doullens. Op dat oogenblik zien
we een vierden renner van uit den grooten groep wegspringen, en de achtervolging
aangaan tegen de drie ontsnapten.
‘Dat haalt ge toch niet,’ dachten we bij ons eigen. Maar omdat hij zoo gezwind
den berg opkwam, wilden we toch weten wie het wel mocht zijn. Even gewacht: 't
was Lacquehaye, en waarachtig, juist als de drie den top van den berg bereikten, had
hij ze bijgehaald.
Pélissier-Brunier-Lacquehaye behoorden bij denzelfden groep van konstrukteur
J.B. Louvet. Dejonghe was van Alcyon. Het zou dus gaan drie tegen één. Berten
bedacht zich even. De drie reden rechts. Hij ging links van de baan. En demareerde.
- Uitsluitelijk om ze bang te maken en te willen zeggen: 'k ben sterk genoeg alleen
om het tegen u op te nemen. Terwijl ik eigenlijk geen andere bedoeling had, dan
Henri Pélissier over te halen, om me in hun groep op te nemen, en met samengepakte
krachten de tegenaanval der achtervolgers af te weren.
Aldus Berten Dejonghe. Wij zien het nog beeldelijk gebeuren. Hij nam 150 meter
voorsprong. Lacquehaye en Brunier wilden de achtervolging met de volle macht
inzetten. Pélissier, die hun ‘chef’ was, hield er een andere beredeneering op na:
- Even uitblazen van die beklimming. Straks gaan we
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er achter, en krijgen we hem gemakkelijk. We zijn immers drie tegen één!
Maar achter die voorgewende taktiek stak er wat anders: een lichamelijke inzinking,
die Henri Pélissier te boven had te komen, en waaraan hij ten andere ‘dood’ ging bij manier van spreken - want nog eer we te Arras waren, liet hij los en gaf op.
Intusschen had Berten nagenoeg een Km. voorsprong genomen, en de groep had
zich schoon in te spannen, Dejonghe won die Parijs-Robaais ‘op zijn een been’, lijk
het in sporttaal noemt, en met 7 minuten voorsprong.
Van dubbeltjes gesproken, die aardig rollen!
Albert Dejonghe heeft een lange en heerlijke loopbaan gehad. Hij zou anders een
zeer groot renner zijn geweest, en de weerdige tegenhanger van zijn tijdgenooten
Vermandel en Van Hevel, maar spijtig genoeg faalde het hem aan dat beetje snelheid
bij den sprint, waarmee men van beste renners groote overwinnaars maakt.
In kunde is 't verschil bitter klein, maar des te grooter in uitslagen. 'k Heb meer
dan eens gezien, dat Berten Dejonghe de bewerker was van een zege, die door
Vermandel of Van Hevel werd veroverd, om er nu maar twee te noemen.
Niemand die op meer typische wijze, de eigenlijke kunde van Berten Dejonghe
heeft geteekend, dan Odiel Defraeye en Marcel Buysse het deden.
't Gebeurde tijdens de Ronde van Frankrijk van 1913. En ze vertelden:
- Tusschen de deelnemers bevond er zich een eigenaardig figuur. Een groote,
struische kerel, brave jongen, niet al te klapachtig, maar gemoedelijk en gemeenzaam.
Z'n haar was blond lijk 't zand van de zee en z'n oogen blauw lijk de kappe van den
hemel. Hij was noch grootsch noch begeerig, en toch was hij iemand, toch kon hij
iets. Hij vroeg niet om beboft of geprezen te worden, hij wist
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dat hij iets kon, en was tevreden met wat hij was. Hij was zelden of nooit bij de
voormannen ter aankomst; van aanmoedigende toejuichingen of opbeurende
lofwoorden wist hij niets. Of kreeg nooit z'n deel. Langs de baan verrichtte hij 't
paardewerk, hielp hij zijn strijdmakkers, die hem beloonden; daarmee was hij
tevreden, dat was hem genoeg.
- En nochtans, zegde Defraeye, hij kon rijden. Bij poozen was hij zoo goed als de
beste, om niet te zeggen beter. Wilt ge een bewijs? Ik heb een bandongeval, en verlies
enkele minuten met herstellen. De hoofdgroep gaat snel en 'k geraak er niet op. De
‘blonde’ heeft het bemerkt dat ik niet bij kom, en hij wacht. ‘Komaan! Odiel, pak
mijn wiel’ en een lokomotief gelijk. stoomt hij vooruit. Verscheidene keeren moet
ik roepen: ‘niet zoo snel’, en in min dan een half uur zat ik bij den hoofdgroep.
Marcel Buysse kreeg van 't zelfde laken een broek. Toen de blonde met Defraeye
bij de leiders kwam, bemerkte hij dat de ‘krullekop’ ontbrak; hij verneemt dat hij
‘kreveerde’ en wacht er naar.
- ‘Wat ik ook deed’ zegt Marcel, ik kreeg de leiders niet en nochtans ging ik goed,
en 'k reed dat ik scheel zag. De ‘blonde’ neemt me op sleeptouw, en in enkele minuten
trekt hij mij op de hoofdgroep; meer dan eens moest ik roepen: wat trager!
En die blonde, met z'n blauwe oogen, die held zonder glorie, was niemand anders
dan Albert Dejonghe van Middelkerke.
***
Voor René Vermandel is 1922 misschien wel zijn beste jaar geweest, want hij won
de Ronde van België, en begon met de drie eerste ritten thuis te halen. Hij had ze
even goed alle vijf kunnen winnen. zoodanig groot was zijn meesterschap op de
tegenstrevers.
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Een paar weken later won hij 't kampioenschap van België, in den sprint tegen Filiep
Thijs en een twintigtal andere tegenstrevers. Mottiat, die viel op ongeveer 50 meter
van de aankomst, beweerde wel dat hij zonder dat ongeval zelf zou gewonnen hebben,
wat mogelijk was. Want Mottiat was bijzonder behendig en sterk, als de sprint van
ver werd ingezet, wat hier het geval was, doordien dat de hoofdgroep zeer talrijk
was. Maar of hij algelijk Vermandel zou verslagen hebben? Ziet ge, dat is wat anders.
Van Mottiat sprekende heeft Ludovic Feuillet, sportbestuurder bij ‘Alcyon’ meer
dan eens gezegd: ‘dat hij een der meest volmaakte renners was, die hij ooit heeft
gekend; lichamelijk gesproken was hij tot alles bekwaam en bestand. Maar de moreele
mensch in hem, die te wenschen liet, omdat hij niet sober en niet regelmatig genoeg
leefde’.
In September van dat jaar, won Vermandel ook nog het Kriterium der Kampioenen
te Parijs, een der meest belangrijke koersen uit die tijden. Het is na afloop dat we
schreven:
- Die koers kan terecht genoemd: het kampioenschap van de wereld op de baan.
Inderdaad, buiten Van Hevel, Girardengo en Belloni waren er alle specialisten van
100 Km.
- En omdat René Vermandel won, meenen we te mogen schrijven: kampioen van
de wereld.
- Ik ken maar een renner die hem mogelijks kon kloppen: Jules Van Hevel. Ik zeg
mogelijks, en met opzet. Want ten slotte moeten we 't bekennen, dat Vermandel meer
baanrenner was dan Van Hevel. Hij is de eenigste die drie maal te reke van band
moest veranderen, en diensvolgens van rijwiel. En drie maal te reke ook kwam hij
terug bij, met ongehoord gemak.
- Op zijn één been, heet dat in rennerstaal.
- 't Zelfde voor den sprint. Hij won op stap, lijk men
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zegt op de hippodroms, van een peerd, dat wint zonder zich sterk in te spannen.
- 'k Zie hem nog komen van uit vierde positie tijdens den sprint. En dat was geen
rijden, 't was springen dat hij deed! Al d'anderen die den indruk gaven van stil te
staan.
- Daarin vindt men werkelijk Vermandel terug lijk hij gaat en staat: geen voet te
veel, ook geen te kort.
- Na den koers langen tijd geredeneerd met De Ruyter, aan wien we zegden:
- Toch een klepper, die Vermandel?...
- Inderdaad. doch ge moet me toelaten het te zeggen: ook een gelukzak. Van zoo
maar zijn kans te krijgen om door te geraken, uit dien warboel van sprintende
tegenstrevers. Want ik was er ook bij. en zat netjes ingesloten, zonder er maar uit te
geraken. Hij zat naast me. Hij vindt een ‘gat’ om er door te kruipen en te winnen. Ik
niet. Is dat niet: geluk hebben?
- Inderdaad, beste Karel, maar de kans en 't geluk die algelijk geeren gezocht
worden!
René Vermandel is meer geweest dan een slimme renner. Een der grootste
kampioenen van zijn tijd. En 'k weet nog altijd niet waarom zijn naam niet zoo wijd
werd uitgebazuind, als deze van Van Hevel bijvoorbeeld, of van Georges Ronsse.
Of van Marcel Buysse, die op verre na niet kon bogen, op een lijst van overwinningen
lijk René Vermandel.
Is 't misschien omdat hij niet genoeg ‘vechter’ was? Geen offensieve krachten
genoeg aanvoerde in de wegwedstrijden? Misschien wel.
Of is 't omdat hij, precies lijk Thijs, tot het ‘nomandsland’ Brussel behoorde?
Vermandel heeft wel bewondering verwekt, maar, nooit begeestering. En daar zit
het hem wellicht.
***
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Met Parijs-Tours beleefden we het zeer eigenaardige geval van drie renners, die om
de beurt als overwinnaars werden vernoemd en gehuldigd.
Dat kwam zoo: twintig renners in den hoofdgroep om den eindsprint te betwisten.
En 't verschil tusschen de drie eersten, dat volgens den aankomstrechter maar tien
centimeter groot was! Tien centimeter? Maar wie was dan de overwinnaar?
- Ik! riep Jacquinot.
En twee minuten later reed hij rond de piste met den palm die hem, door 'k weet
niet meer wie, werd overhandigd.
Anderen hadden het voor Henri Suter, die Jacquinot te lijve ging en hem den palm
afnam.
Maar de aankomstrechter die 't uitsprak: Henri Pélissier wint met 10 centimeter
op Suter en Jacquinot!
Bemerk wel dat er nog andere deelnemers bij hoog en bij laag staande hielden
eerste te zijn. Maar tenslotte hield de aankomstrechter het bij Henri Pélissier!
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Een jaar met beroerende gebeurtenissen
In 1923 wint Henri Suter de Ronde van Vlaanderen, en Parijs-Robaais, lijk hij later
Bordeaux-Parijs zal winnen, omdat op die dagen 't geluk en de kans hem werkelijk
te mee waren.
We betwisten niet dat hij een goede, een beste renner was, een kampioen zelfs.
Maar in die Ronde van Vlaanderen was De Ruyter hem beter, doch deze die bandbreuk
leed op 't oogenblik dat de sprint moest aangevangen. En dezelfde De Ruyter die
ook in Parijs-Robaais van band moest veranderen, op 6 Km. der aankomst; in die
twee koersen had hij duidelijk bewezen de betere te zijn van Suter, terwijl Vermandel,
die nog meer kans had dan De Ruyter in den sprint, gehinderd werd in de laatste 100
meter van Parijs-Robaais. Aardig toch. dat deze voor Parijs-Robaais gemaakt was
lijk 't water voor de visschen, en er maar niet in mocht slagen deze koers te winnen,
lijk Lapize of Thijs nooit gelukten Bordeaux-Parijs te veroveren.
Maar we komen op Suter en De Ruyter terug, in verband met onze ‘Ronde van
Vlaanderen’. Eerstgenoemde heeft bandbreuk te Eekloo en de tweede te Brugge,
waar ze beurtelings 4 en 6 minuten achterstel hebben. Maar De Ruyter, die Suter
inloopt, te Oostende, waar Van Hevel bandbreuk heeft, en de drie die vervoegen te
Gistel. Daar waren nog andere renners bij, maar we vernoemen deze drie omdat ze
samen met Berten Dejonghe - weeral hij - de hoofdrollen zullen spelen, in deze ronde
van Vlaanderen. Want Vermandel die er te Hekelgem, in de laatste kontrool, nog bij
was, werd uitgeschakeld ter oorzaak van breuk.
Te Hekelgem nog 20 renners samen, waaronder Denis
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Verschueren, die we leerden kennen in deze koers, en van wien we na afloop schreven:
- Een vent lijk een boom met macht lijk een peerd, en die we nog zullen
tegenkomen, want als hij wat meer van 't beroep zal kennen, zal hij heel wat vermogen.
***
We waren gekomen te Wetteren-Kruise, te zeggen op ongeveer 13 Km. van erten
Carlier's velodrom van Gentbrugge. waar de aankomst zou plaats hebben.
Dejonghe demareert. Suter en De Ruyter springen onmiddellijk mee. Hilaire
Hellebaut hangt in vierde positie. Jules Van Hevel aan zijn wiel. Hellebaut springt
er niet onmiddellijk achter, en er komt een ‘gat’ van nagenoeg 50 meter, tusschen
de drie leiders en de tweede groep. De Ruyter heeft het gesnapt, lost Dejonghe af,
en de afstand wordt onmiddellijk 100 meter. Van Hevel snapt het gevaar. Hij springt
en... en komt tot op 15 meter van Suter - De Ruyter - Dejonghe. Deze kijkt even om
en ziet Van Hevel ‘hangen’. Hij gaat aan de leiding om te verdapperen, en zijn twee
strijdmakkers aan te vuren. Van Hevel verachtert tot op 50 meter. Dan haalt hij er
weer alles uit, geeft 'nen wip, en komt tot op 5 meter - vijf, hoort ge 't, en dan?... Hij
kan geen aansluiting krijgen, want de drie leiders laten niet los, en Van Hevel kan
die 5 meter niet goed maken. Integendeel, hij verachtert opnieuw. Op dit oogenblik
zijn we maar 6 Km. meer van Gentbrugge, en Van Hevel zal 1 minuut 25 sek.
achterstel hebben ter aankomst op Suter, die won, De Ruyter, die tweede was, en
Dejonghe.
Maar in dien wanhopigen strijd van Van Hevel tegen zijn drie mededingers, lag
er zulk een tragische ondergrond, want dat Jules de sprint zou winnen, en gevolgenlijk
de Ronde, daar twijfelde niemand aan. Zoodat hij te
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Melle eigenlijk maar 5 meter te kort kwam, om die Ronde te winnen: vijf meter! 't
Is niet veel, maar 't is genoeg. En niemand die 't beter voelde dan Van Hevel zelf,
want 't stond te lezen in zijn oogen, en 't lag geteekend op zijn wezen, met een bitteren
trek van ontgoocheling toen hij, na een korte wijle die vijf meter te hebben
vastgehouden, ze weer moest loslaten om zijn overwinnaars naar de zege te zien ijlen
de zege die zoo nabij lag, en die hij reeds meende vast te hebben!
Tragisch. zeggen we, en beroerend, die oogenblikken van heftige spanning!
***
't Is na afloop dier Ronde van Vlaanderen dat we voor de eerste maal spraken in
‘Sportwereld’ - en alle confraters, die dezelfde klacht uitschruwelden - van ‘de plaag
der volgers’, we bedoelen het overgroot getal auto's op den weg van den koers, en
waar omzeggens niet door te geraken was, omdat ieder van die volgers de dichtste
wilde zijn bij de renners.
Maar erger, veel erger was 't in Parijs-Robaais, na afloop van welken wedstrijd
we schreven:
- Parijs-Robaais gevolgd, maar de eerste renners eerst van dichtbij gezien, als we
de aankomstlijn voorbij waren! Honderden van auto's die volgden, en wolken van
wit stof in de lucht joegen.
Want in die tijden waren de wegen in Frankrijk nog niet geteerd. Wij herinneren
het ons, van wonderen te hebben moeten verrichten, tusschen Henin - Lietard en
Seclin, wonderen van acrobatie en waaghalzerij, om over putten en sloten, over
hoopen en hoogten bezijden de baan, al die ongevraagde en ongewenschte volgers
voorbij te geraken, en om toch iets te kunnen zien van dien eindstrijd, die ten slotte
in den sprint gewonnen werd door

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

204
Suter, nadat hij onderwege, minstens tien keer had moeten lossen, maar telkens weer
bij gerocht.
't Is in deze koers dat Jules Huyvaert van Aalter zijn strepen verdiende, van ‘eerste
soldaat’, in het leger der baanrenners. Hij reed merkelijk beter dan Suter en meer
anderen, maar de Zwitser, die won, en Jules die zich met een fatsoenlijke plaats in
den hoofdgroep tevreden moest stellen, omdat... ja, omdat zijn tegenstrevers beter
den guidon konden vast houden dan hij!
- Niet genoeg van te kunnen duwen, men moet weten waar en wanneer...
Aardig hé, maar Jules die 't nooit geleerd heeft!
***
In Parijs-Brussel hadden de deelnemers weeral eens af te rekenen met de ontketende
natuurelementen van regen, koude, slijk en modder.
We zien Henri Pélissier in de kontrool van Heer Agimont, nabij de
Fransch-Belgische grens: hij wankelt lijk een bedronken mensch. Hij heeft zoo koud
en is zoo moe. Men spreekt hem aan met bemoedigende woorden, maar hij antwoordt
niet, hij geeft er geen acht op: 't is alsof heel de wereld hem niet aangaat. Hij neemt
zijn etenzak. Zet zich met veel moeite weer in den zadel, en tert op de pedalen:
werktuigelijk, lijk iemand die meent dat het moet en niet anders kan.
We reden hem verder voorbij, en wilden niet eens opkijken, omdat we hem niet
wilden laten zien, dat we 't wisten van zijn lichamelijke en moreele ontreddering.
Verder op den weg hem niet meer ontmoet.
Maurits De Waele loopt weg te Falmignoul, maar eerst moesten we goed toekijken,
om te kunnen uitmaken wie het was, want hij geleek meer een klomp slijk. We zien
hem toekomen te Dinant: hij heeft toch zoo koud! Maar hij
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mag het niet voelen, mag niet, want hij is een jonge beroepsrenner, en die kans om
Parijs-Brussel te winnen mag hij niet verspelen. Hij mag geen koud hebben!
Hij heeft bandbreuk aan de Citadel van Namen, en bijna de kracht niet om een
nieuwe band te leggen: de vingers die versteven zijn!
Van Hecke, die ook ontsnapt was, komt hem voorbij en ligt nu alleen aan de
leiding. Maar hij wist er niets van, niets. Hij stapt af, even voorbij Namen. We vragen
hem waarom.
- Omdat ik zoo eenbaarlijk koud heb!
- Maar ge moet voortrijden, jongen, al ware 't maar om u te verwarmen. Ge zijt
op kop en 't is niet ver meer.
- Op kop? Wie zegt het?
- Ik!
- Op kop?...
Hij denkt even na, lijk iemand die zoekt waar hij is, en wat men hem wil wijs
maken.
- Op kop?...
We nemen hem vast, en zetten hem op zijn rijwiel, en duwen. Hij trapt en rijdt
verder. Maar of hij goed weet waarom en waar naartoe?
Hij zal nog afstappen, en wij zullen hem weer op zijn rijwiel zetten en voortduwen.
Te Waver, op 25 Km. der aankomst, nog altijd aan de leiding. Maar dan was hij
al geen renner meer, maar een wrak dat zwalpt op de baren van winnen en verliezen!
We zien Sellier afkomen, van uit den verren achtergrond. Te Heer Agimont had
hij 28 minuten achterstel op de eerste. Te Waver heeft hij den leider te stekken, en
wint dien Parijs-Brussel! Van Hecke kroop immers naar de aankomst, en toch maar
De Waele die hem voorbij kon. Waarom? Omdat al d'andere deelnemers ook kropen,
door die modder en dat slijk.
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We lezen ons verslag over dien Parijs-Brussel en dat laatste stuk weg:
- We zien Sellier komen, en we zullen hem nog lange zien met zijn marmeren
wezen, waarin het slijk van de baan zulke leelijke groeven had getrokken. Hij zit
diep voorover gebogen, lijk iemand die pijnlijk draagt, aan de last van de taak die
hij opnam. Hij was leelijk, leelijk van wraaklust, want te Waver geleek hij een gier
die zijn prooi nazet: de ontredderde Van Hecke! Hij was leelijk van buiten, maar
schoon van binnen: groot van kunde en athletiek vermogen, omdat hij niet begaf,
niet begeven wilde, zelfs niet voor die getergde en wraakgierige natuur.
En zoowel Van Hecke als De Waele en Thollembeek, die achter kwamen, of
Masson en Heusghem, lijk de twee Pélissiers, die begaven, we hebben ze in ons
opgenomen, lijk zooveel sterk willende menschen, die dobberen en dansen op de
zwalpende golven van het vreeselijk onweder!
En 'k had de pen gewild van den grooten Streuvels, om de kracht te kunnen
teekenen die uitgaat van zulke menschen, die bij middel van de sport leeren en
bewijzen wat men vermag, als men maar sterk kan willen! Om die wereld van
ontgoocheling te kunnen weergeven, waarin Van Hecke onderging te Waver, en De
Waele te Namen.
Die macht en die kracht heb ik niet, daarom dat we de cijfers laten spreken:
- Sellier was 28 minuten achter op 80 Km. der aankomst, en is 19 minuten voor
te Brussel op De Waele, 27 op Van Hecke en Alencourt.
Duidelijker en krachtiger taal kan niet gesproken.
***
Bordeaux-Parijs van dat jaar werd gewonnen door Emiel Masson, na een ongenadigen
tegenstand gebroken te hebben van Frans Pélissier, die tweede was, en van Mottiat,
die de derde plaats behaalde.

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

207
Wij herinneren ons uit die koers, twee treffende en beroerde tafereelen. Namelijk de
tweestrijd tusschen de twee vrienden Masson en Mottiat, maar die door de
omstandigheden en de wisselwerking van den kamp, twee tegenstrevers geworden
waren, twee vijanden als ge wilt, naar den figuurlijken zin van 't woord, of beter,
twee vijanden ter wille van de zege.
We waren gekomen rond Dourdan. Van alle renners van den hoofdgroep zijn
Mottiat en Masson alleen overgebleven: twee oefenmaten, twee speciale vrienden,
wel te verstaan als ze niet naar de eigenste zege dingen.
Mottiat verliest 20 meter. Masson heeft het gezien en... van vriendschap of
bermhertigheid en genade is er geen spraak meer. Aan zijne gangmakers van dat
oogenblik, die Vermandel noemen, Rossius en Scieur, gaf hij het onverbiddelijke
bevel: rapper, nog rapper!
Mottiat bevindt zich zonder gangmakers: deze had ketting- of bandbreuk, een
derde kon niet mee, zoodat hij, Mottiat, zelf moest dienst doen voor den eenigen
gangmaker die hem overgebleven was.
Alleen tegen Masson met zijn sterk drietal... 't Kon niet!
En nu de zieletoestand van die twee tegenstrevers? Masson is gejaagd, nerveus,
hij heeft dorst: dorst naar de zege en schreeuwt zijn gangmakers gedurig toe: ‘nog
rapper!’
Mottiat is razend, is wanhopig, is vertwijfeld, want alleen tegen vier? Dat gaat
niet! Hij vloekt tegen het noodlot, dat hem zoo grimmig treft. Hij raast tot dat... tot
dat hij begint te weenen! En van dat oogenblik af is hij een verloren man, want hij
geeft zich over aan de ontmoediging. Dat is de fatale weerbots na het razend geweld.
Maar tragisch is 't anders wel. Want in die twee worstelende zielen, hebben we
beurtelings bergen van passie en van wanhoop of hoop gezien en gevonden. Bij de
eene, Masson, de hoop op de zege, waarmee wonderen van energie
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worden verricht; bij de andere, Mottiat, de ontgoocheling in haar ontzaggelijke
leelijkheid. Om er bij te huilen!
En dan dat andere tafereel, dat afgerold wordt wat dieper in den achtergrond, met
den ondergang van het Fransche ‘leger’!
Henri Pélissier stopt te Tours; zijn nerveus organisme is niet meer bestand, om
die zware last nog te dragen tot in Parijs.
Brunier, op wien de Franschen al hun hoop hadden gevestigd, laat het ook staan
in de eigenste stad.
Alavoine en Barthelemy zijn te oud geworden, om nog op te kunnen tegen 't jong
geweld. Bellenger en Jacquinot, twee jonge renners, venten lijk boomen en sterk lijk
eiken, maar waarin geen wilskracht steekt, geen energie, en die begeven omdat...
omdat het zoo lastig is!
Blijft Frans Pélissier, de overwinnaar van 1922 en de groote leider van Parijs-Tours,
veertien dagen te voren.
Hij is dus de eenige Franschman die bleef, die kan winnen, die moet winnen.
Moeten? Zijn er hier bevelen te geven?
En waarom niet? - de wet der begeerte, vermits willen kunnen is!
En Pélissier zou toch zoo geeren gewonnen hebben, omdat hij Franschman is en
zoon van dat volk, dat tien jaar geleden, de scepter zwaaide over Westelijk Europa
inzake wielersport, en dat zoo ongenadig verpletterd werd, door die groote renners
van ons klein België!
Te Amboise is hij 1 min. achter, te Blois liep hij in. Te Orleans 2 min. achter, te
Angerville 1 min. 30 sec. en te Dourdan... daar zal hij bij zijn! Hoopte hij!
Hij haalde Mottiat bij en overstak hem; 't volk juichte hem toe; helpers, verzorgers,
gangmakers alles helpt, voelt en leeft in eenzelfde gemeenschap van gedachten:
winnen! Een zege, die nationaal is! Ze zou zoo welkom zijn bij 'n volk dat leeft van
eigenliefde, van rasbewustzijn en
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nationale trots Maar Frans Pélissier zal niet winnen, omdat de weerbots kwam van
geweldige en voorbarige inspanningen, en omdat er vooraan een renner te achterhalen
is, die zich niet zal laten begaan: een dier athleten uit dat kleine België, waar zooveel
groote renners wonen!
Masson komt het Prinsenpark binnen gereden als groote overwinnaar. Hij wordt
bewonderend toegejuicht.
Pélissier is tweede. En die toejuichingen werden een gejubel, omdat er begeestering
bij is.
Daaraan voelt men de ziele van het volk, en den slag van 't hert. De sport is een
beeld van materieele kunde. Maar in dat beeld steekt er algelijk een ziel. Kwestie is
van er bij te zijn als die ziele zich laat aanvoelen. Bij de aankomst van dien
Bordeaux-Parijs hebben we er zoo tastbaar aan gevoeld, omdat het Fransche volk
vertroosting zocht voor een nederlaag, bij deze die een eereplaats bekleedde: Frans
Pélissier.
***
't Is in 't eigenste jaar 1923 dat op een dag Gerard Debaets bij me kwam om te zeggen:
- Als ‘Cycles Marcel Buysse’ een renner wil, om ermee de Ronde van België te
winnen, dan moet ge Omer Huysse nemen.
- Omer Huysse? Ik ken hem niet?
- Ik ken hem zooveel te beter. Hij rijdt altijd in 't Noorden van Frankrijk, in de
koersen ‘voor alle renners’, en hij is er onoverwinbaar.
Te dien tijde was ik nog bestuurder bij de ‘Cycles Marcel Buysse’, en Omer Huysse
werd aangeworven voor de Ronde van België, die hij ten andere won, na een
ontegensprekelijk meesterschap te hebben betoond, zoodat we na afloop van die
koers schreven:
- Ziedaar een weerdig opvolger van Van Hauwaert,
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waarvan hij alle lichamelijke eigenschappen heeft: sterk naar de natuur, goede klimmer
en rap genoeg in den sprint, om zich tegen iedereen te kunnen verweren.
En een jaar later zette die Huysse aan in de Ronde van Frankrijk, om bij de
beklimming van den eersten grooten Col, namelijk den Aubisque, zich te ontpoppen
als een klimmer van eerste gehalte, zoodat we van hem dierven voorspellen: een
toekomende overwinnaar van Desgrange's ronde.
Maar Omer Huysse, die blijven ‘hangen’ is, lijk zooveel anderen uit die dagen:
Van Dam, Gust Verdyck, Parmentier, enz., enz. Zonder dat men best kan zeggen
waarom. Of beter, omdat een klein, zeer klein wieltje in 't ingewikkeld raderwerk
van 't menschelijk organisme, niet naar behooren wordt gesmeerd, en blijft haperen
of hangen!
Vraagstukken, die niet altijd op te lossen zijn.
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Een tweestrijd: Girardengo - H. Pélissier
Op het einde van 1923 bereikte de tweestrijd Henri Pélissier-Girardengo zijn
hoogtepunt. Een Fransch sportblad had namelijk de vraag gesteld aan zijne lezers:
- Wie van de twee is de beste, Pélissier of Girardengo?
Meer dan 11.000 antwoorden liepen binnen, waarvan 9.000 voor Pélissier, wat
niet eens te verwonderen is, als men rekening houdt met het Fransch fanatisme, en
slechts 2.000 voor den Italiaan.
Dat verwekte natuurlijk meer dan ijverzucht in Italië, ook wel wrokkigheid. De
dagbladen bemoeiden er zich mee, en eindelijk na zooveel dagen moeizame en
langdradige onderhandelingen, en mitsgaders groote toegevingen op geldelijk gebied,
kwam het bestuur van den Parijzer wintervelodrom er toe, de lang verbeide en nog
langer te voren aangekondigde match op touw te zetten, in den vorm van omnium
op Kerstdag van 1923.
Die match werd druk besproken, in de bladen van alle kleur en kaliber in Frankrijk,
en als de dag kwam van te pronostikeeren, dan helden 90 % der Fransche
sportkronijkers over naar een zege van Pélissier. Waartegen we zelf hebben
gewaarschuwd met de volgende bewoordingen:
- We weten dat ge naar de overwinning van Pélissier smacht, lijk verloofden naar
den dag van hun huwelijk, maar 't is altijd gevaarlijk van een pronostiek te grondvesten
op gevoelens en begeerten, vooral als deze gemaakt zijn van fanatisme! Mijn
persoonlijk oordeel is, dat Girardengo niet te verslaan is, omdat hij meer lichamelijke
eigenschappen heeft, die bij het pistewerk passen, dan Pélissier. Hij heeft een leniger
tert en wat meer snelheid bij den sprint.
Pélissier werd dien dag meer dan verslagen: effenaf verpletterd in de drie reeksen!
Nooit kwam een koeler bad
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over de koppen der toeschouwers, dan op dien namiddag in den wintervelodrom van
Parijs. En de sportkronijkers?... In plaats van eenvoudig en groothertig het
meesterschap van Girardengo te belijden, werden er zijsprongen gemaakt om tot de
slotsom te komen:
- Girardengo is inderdaad de ‘meester’ op de piste, maar in de wegwedstrijden?...
Is Pélissier de baas! Want er is geen enkele renner ter wereld, die kan bogen op een
eerelijst lijk hij.
- Dat Girardengo eerst de Ronde van Frankrijk en Bordeaux-Parijs kome winnen
en dan zullen we zijn meesterschap erkennen!
Aldus de Fransche konfraters, die er vergaten bij te voegen: dat Girardengo al
zooveel keeren de Ronde van Italië won, en nooit te voren aan Bordeaux-Parijs
deelnam.
Een paar jaar later waagde hij het weliswaar in Desgrange's Ronde te starten, maar
't verging hem niet te best. Daar vertellen we meer van, als we dat kapitel onder
handen zullen nemen.
Intusschen houden we het bij die nederlaag, die haast een nationale rouw meebracht,
juist omdat Frankrijk te hoog opliep met zijn Henri Pélissier. Of hij dan werkelijk
zulk een groot kampioen was? Zeker! Een der grootste van alle tijden, vermits hij
naast de lichamelijke eigenschappen, bovendien een zeer klaren kijk had op de dingen
en tegenstrevers. Rap met de beenen, maar nog vlugger van geest. Zeer strijdlustig
en impulsief van karakter. Altijd slagveerdig en vooral altijd gereed, om uit de
omstandigheden en toestanden het nut te halen dat er bij lag. Niet gemakkelijk in
zijn omgang, juist omdat hij zoo driftig was als impulsief. Als mensch heeft het hem
veel onaangenaamheden berokkend, zelfs kostte 't hém een voorbarigen dood. Maar
als renner haalde hij zooveel of mogelijk nut uit die vecht- en slagveerdigheid.
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Dat hij een ‘lastige kliënt’ was, leerde Baugé, destijds sportbestuurder van ‘La
Sportive’, eene vereeniging van Fransche construkteurs. Op een dag kwam het tot
de zooveelste botsing van gedachten, tusschen de gebroeders Pélissier en Baugé, en
tenslotte tot een scheiding; de twee renners met hun jongeren broeder Charles, die
‘overgingen’ naar J.B. Louvet, die niet bij ‘La Sportive’ aangesloten was. Van af dat
oogenblik kwam het tusschen de Pélissiers en de renners van ‘La Sportive’, tot
geweldige botsingen, en alhoewel in de minderheid voor wat het getal betreft, bleven
de Pélissier's dikwijls de meerderen op het ‘slagveld’.
Het duurde echter ook niet te lang bij J.B. Louvet. De zeer bevoegde Pierrard was
sportbestuurder geworden, bij het jonge, maar sterk opkomende merk ‘Automoto’.
dat zich van ‘La Sportive’ Wou afscheiden, om zijn eigen koerszaken te beredderen.
Pierrard, die vernomen had, dat het niet meer vlotte met de Pélissier's bij Maisonnas,
droomde van een ploeg renners met de drie gebroeders Pélissier aan de leiding. Deze
laatste vroegen niet beter en weldra werd het kond gedaan:
- Automoto trekt zich terug uit ‘La Sportive’, en zal met een eigen ploeg renners
aan de komende baankoersen deelnemen, met Henri Pélissier als ‘chef’ van de groep.
Alcyon volgde het voorbeeld van Automoto, La Française eveneens, terwijl Baugé
overging als Sportbestuurder bij Peugeot.
En zoo kwamen, precies lijk vóór den oorlog, alle Fransche rijwielfabrieken weer
tegenover mekaar te staan in de koersen, met hun wederzijdsche ploegen, tot meerder
genoegen van Henri Desgranges, de groote inrichter van Parijs-Robaais,
Bordeaux-Parijs, Parijs-Tours, Parijs-Brussel en de Ronde van Frankrijk.
Om nu tot Henri Pélissier terug te komen, en de overwinning in de ronde van
Frankrijk, waarmee de Fransche

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

214
sportkronijkers zoo hoog opliepen, bij hun ‘debat’ tegen Girardengo, ik meen hier
even een woordje van toelichting te moeten bijbrengen.
Dat Henri Pélissier de Ronde van Frankrijk van 1923 gewonnen heeft, kan hij in
de eerste mate schrijven, op de rekening van zijn uitzonderlijk athletiek vermogen.
Want wij herhalen het: hij was een groot, zeer groot kampioen. Maar die Ronde?
Heeft hij ook voor een ander deel te danken, aan de hulp van Bottechia en Lucien
Buysse, lijk we later zullen zien. Want Pierrard wilde kost wat kost voor zijn
‘heroptreden’ een overwinning, die populair zou zijn, en van sedert Faber, had nooit
meer een renner in zulke hooge mate de volksgunst verworven, als Henri Pélissier
in Frankrijk. Wat uit te leggen is door het feit dat, buiten de Pélissier's, Frankrijk
geen groote renners meer had. Hier en daar een Bellenger, een Jacquinot, een
Lacquehaye of Brunier, maar 't bleef over 't algemeen bij een hoop die geen waarof werkelijkheid werd. Daarom dat de Fransche sportmassa ziich halsstarrg vast bleef
klampen, aan de Pélissier's, bij gebreke aan andere of betere kampioenen.
En vandaar ook de fijne zet van Pierrard, die wel wist dat een overwinning voor
zijn merk met Henri Pélissier, veel meer zou bijbrengen dan deze van Bottechia of
Lucien Buysse. Daarom ook dat deze twee renners in den dienst moesten gaan staan,
binst die ronde, van Henri Pélissier, die ten andere goed reed.
***
Na dit woordje uitleg komen we terug tot den tweestrijd, tusschen den Franschman
en den Italiaan.
- De Franschen schrijven dat ge betere pisterenner zijt, maar het op de baan niet
halen kunt tegen Pélissier. Welnu, ge zult bewijzen dat het tegenovergestelde waar
is.
Aldus de Italiaansche leiders tegen Girardengo. En met het oog op Parijs-Robaais
van 1924, werd een flinke ploeg
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uitgerust, om aan dezen wedstrijd deel te nemen met Girardengo, Belloni en Linari
als leiders, en enkele helpers om bij te springen in geval van nood.
Maar 't verliep weeral verkeerd met de Italianen. Belloni deed een val in 't begin
van die koers, en bezeerde zich dusdanig dat hij wat verder opgeven moest. Linari
had bandbreuk. Ook in 't begin. Vervoegde de groep na een zeer geweldige
inspanning, waarvan hij de weerbots onderging, voorbij den berg van Doullens, waar
Jules Van Hevel, Henri Suter en Masson tot het offensief overgingen. 't Is tijdens
deze aanval dat Girardengo bandbreuk leed. We stopten om te zien en te vernemen,
hoe hij zich uit den slag zou trekken. Hij herstelde en verloor ongeveer twee minuten.
Dan begon hij aan de achtervolging. De groep, die te Doullens nog 50 koppen sterk
was, werd een lange reke. Girardengo die een voor een die gelosten bijhaalde of
overstak. Hier en daar een die zijn wiel zocht te houden, om weer bijgetrokken te
worden. De wind blies van uit tegenovergestelde richting. En 't was bitter koud. En
toch hield Girardengo er een tempo in, van boven de 30 per uur. Hij geleek een
bloc-trein, die de omnibussen zijner geloste tegenstrevers voorbijvloog. We zagen
hem zienderoogen naderen op den hoofdgroep, die nochtans alle zeilen bijzette,
vermits ze wisten een ‘lastigen kliënt’ op de hielen te hebben. De Fransche
sportkronijkers en sportbestuurders, gingen hun renners aanmoedigen en opjagen
met de vermaning:
- Als ge niet rapper door drijft, dan komt Girardengo terug bij. Want hij nadert
geweldig.
En inderdaad, te Arras is hij zoo dicht bijgekomen dat iedereen het voorspelde:
nog enkele Km. en Girardengo zal zijn onbetwistbaar meesterschap bewezen hebben.
Zoo leerden de ketters, die dolen. Want te Arras gekomen, vinden we ongeveer
40 renners die opgeven terwille van den wind, die van langs om nijdiger geworden
was, en de koude, die zoo bitter beet.
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Girardengo komt in de kontrool. Zegt niets, maar voegt zich heel koelbloedig bij de
bende, die statiewaarts gaat om den trein naar Robaais te nemen.
Onnoodig te zeggen dat de Italiaansche volgers hem te lijve willen, en bezweren
van voort te doen, maar...
- Ik kan niet meer, ik ben letterlijk bevrozen!
Was 't eenige antwoord dat hij gaf.
En daarmee eindigde de zooveelste match op den weg tusschen Pélissier en
Girardengo, die altijd spaak liep tengevolge van band- of andere breuken, zoodat het
feitelijk nooit kon uitgemaakt, wie van de twee de beste was op de baan. Tenware
de Groote Wolberprijs van 1924 kon gelden als maatstaf?... Want dat is feitelijk de
eenige koers waarin de twee tegenover elkaar staande kampioenen, hun kans op
winnen met gelijke middelen konden betwisten, te zeggen zonder band- of andere
breuken, al moet het toegegeven dat Pélissier het voordeel had van in eigen land,
voor eigen volk en in een gunstiger 'atmosfeer te rijden. Girardengo bleef de
overwinnaar in den sprint, tegen Henri Pélissier. 't Verschil was niet groot. Maar
verschil was er, en in 't voordeel van den Italiaan.
Wij gebruiken deze uitslag niet om een uitspraak te doen ten bate van Girardengo.
Henri Pélissier is een te groot kampioen geweest, zoo van athletisch als van
verstandelijk standpunt beschouwd, om hem onder Girardengo te willen plaatsen.
Maar toch?... De Italiaan, die bewezen heeft dat hij de betere was op piste: een ietske
vlugger van tert. En de eenige keer dat hij het tegen Pélissier kon opnemen in den
sprint, in den Wolberprijs waarvan hierboven spraak, bleef hij den overwinnaar.
Verder willen we het problema niet uitdiepen. We houden het bij deze enkele
vaststelling om tot de slotsom te komen: dat Henri Pélissier en Girardengo twee
renners waren, lijk Lapize vóór den oorlog en Jules Van Hevel of Ronsse nadien
bewezen te zijn: zeer groote en uitzonderlijke kampioenen,
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Jules Van Hevel was een groot kampioen
In hoever Van Hevel aan Girardengo kon gemeten? Ja, dat hangt af van het standpunt
dat men inneemt. Op piste was eerstgenoemde minstens zoo goed als de Italiaan. In
koersen lijk Parijs-Robaais of Wolberprijs bijvoorbeeld, zou ik nooit geaarzeld
hebben, Van Hevel een lichte voorkeur te geven. Maar daartegenover kan Girardengo
stellen, zijn zooveel overwinningen in de Ronde van Italiën Milaan-San Remo, vooral
in eerstvermelde koers, waardoor hij. bewees van een zeer volledig en ‘allround’
baanrenner te wezen.
Maar vermits we Jules Van Hevel vast hebben, en van het jaar 1924 sprekende
zijn, zullen we trachten aan de hand van voorbeelden en uitslagen te bewijzen, dat
hij zeer gemakkelijk het vergelijk met Girardengo kon ondergaan.
Eerst en vooral won hij met klank Parijs-Robaais, en in den sprint tegen een groep
van 29 tegenstrevers, waaronder de rapste van die tijden als daar waren: Ville, Henri
Pélissier, Henri Suter, Jacquinot, Frantz, Gerard De Baets, Bellenger en meer anderen.
Verder behaalde hij nog eene schitterende overwinning in den Omloop van Parijs,
en als hij Parijs-Tours verloor tegen Mottiat, dan is 't omdat hij verwaarloosde, van
in de laatste bevoorradingskontrool zijn eetzak te nemen. En waarom?... Omdat hij
Matton, Berten Dejonghe, Mottiat, Brunier, Tiberghien en Frans Pélissier dievelinge
ziet wegvluchten, en hij vreest dat het hier een te voren opgezet plan geldt. Zoodat
hij de wegloopers achterna zet, zonder er den tijd af te doen om zijn eetzak te nemen.
Met het gevolg dat hij begeeft. Op den berg van Chinon, te zeggen 30 Km. van de
aankomst, gaat Mottiat ten aanval over. Brunier en Tiberghien lossen eerst. Dan
Frans Pélissier, zoodat tenslotte Mottiat en Van Hevel alleen overblijven.
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Halfwege den berg voelt Van Hevel zich begeven, terwille van den honger, en hij
beeft niets meer te eten. Hij lost, verliest 500 meter, maar komt terug bij. Een tweede
berg, en hij is los voor goed. Hij is ontmoedigd, ontredderd en geeft op.
Die koers wordt op schitterende wijze gewonnen door Mottiat.
Maar we komen op Van Hevel terug, nadat ge vernomen hebt op welke manier
hij Parijs-Tours verloor, lijk hij ook bandbreuk leed in de Ronde van Vlaanderen,
op 't oogenblik dat hij nog van de hoofdgroep deel miek. We gaan met hem mee naar
't kriterium der kampioenen, dat hij voor de tweede maal zal betwisten, in het park
van Longchamps te Parijs, en voor de tweede maal ook winnen lijk hij wilde.
Mag ik even voorlezen wat we schreven in verband met die koers, en die
overwinning in ‘Sportwereld’ van 23 September 1924?
- Op het oogenblik dat ik deze regelen schrijf, is het juist 24 uren geleden dat Jules
Van Hevel voor de tweede maal zijn naam zette, op die glorierijke lijst der
overwinnaars, van het kampioenschap der kampioenen.
Die overwinning en die koers, al dat volk, die ontelbare massa rondom dat prachtig
park, dat tezelvertijde grootsch is en lief, die tientallen van gangmakers en rijders,
die in geweldige vlucht ronddraaien, dat alles komt me voor als 'n schoone droom,
als iets dat behoort tot het rijk der fantasie! 'k Heb er op staan kijken, op de koers,
en hem gevolgd, aandachtig, voet voor voet; 'k lig met het verslag en de
aanteekeningen voor me, en 'k heb al de moeite van de wereld, om het beeld van den
koers in zijn geheel te herstellen.
Alles gaat zoo vlug en volgt zoo rap op mekaar, dat men zich met moeite terugvindt
in dien warboel van gebeurtenissen, en klaarte krijgt in die bende van honderd
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dertig rijders, die gedurig komen en gaan, kenteren en keeren.
Wie 't niet zag kan het zich niet inbeelden, hoe schoon die koers is, én als spektakel,
én als daarstelling van sportkunde.
't Is spreekwoordelijk geworden dat er maar één Parijs is, en ik voeg er aan toe:
er is maar een Kriterium en daar is maar één Parijs die 't geven kan - al 't andere is
‘erzats’.
Voor de tweede maal dus is Van Hevel de kampioen der kampioenen, en hij kan
het evengoed nogmaals worden in 1925.
De visschen zijn gemaakt om te zwemmen, en bloedpeerden om te loopen. Welnu,
Van Hevel is... neen, de vergelijking is niet goed. Laat ons de lokomotieven nemen:
d'eene is voor d'express-treinen, d'andere voor goederenvervoer. Bij d'eene dus
vluchten, bij d'andere trekken. En om een koers te winnen lijk in Longchamps, moet
men de eigenschappen hebben der twee lokomotieven. En dat heeft Van Hevel bij
uitmuntendheid. Hij is min vluchter dan Van Kempen, maar heeft meer macht. Hij
is meer vluchter dan Pélissier, en beschikt terzelvertijde over meer geweld.
In andere woorden, hij heeft juist genoeg van de twee, om de perfectie te zijn in
't vak.
En wij, Vlamingen, die fier zijn op onzen kampioen, betreuren terzelvertijde dat
Girardengo er niet bij was, al heb ik de persoonlijke overtuiging, dat ook de Italiaan
van 't zelfde laken een broek zou krijgen.
***
Jules Van Hevel wisten we als renner beginnen. Maar dat begin was voor ons de
zekerheid, dat er in hem een groot kampioen stak, omdat zijn optreden getuigde van
ongemeene kunde.
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Daarom ook dat we met den slag veel van hem zijn gaan houden. En als dan, in 1923,
er tusschen ons en hem eene breuk kwam, met het gevolg dat onze betrekkingen
ophielden van vriendschappelijk te zijn, op dien dag heb ik er veel, o, zooveel spijt
van gehad. 'k Heb er om geleden, meer dan ik zeggen wilde en kon En 't is onder
den indruk van dat spijtig scheiden, dat we schreven na afloop van dat kampioenschap
der kampioenen in 1924:
- Jules, hoe gij en uwe vrienden dit schrijven zult opnemen, laat me redelijk
onverschillig. Mitsgaders ik mijn geweten gerust stellen kan, laat me al 't andere
koud. Menschen van wien ge gelooft en hoopt, dat het betere vrienden zullen worden
dan ik het was, zijn er in geslaagd een wig, te wringen tusschen uwe vriendschap ten
mijnen opzichte, en mijne genegenheid vooru. Het zij zoo. Is de eeuwige gang van
dingen.
Maar toch zult ge naar me luisteren.
- Toen ik u Zaterdag triomfantelijk rond de piste zag zwieren, en elk van uw
pedaalstooten een slag was op 't open wezen van 't Fransche sportvolk, dat gekomen
was om Pélissier te zien winnen, toen heb ik het gevoeld, o! zoo tastbaar gevoeld,
dat ik van buiten uit veranderd ben ten uwen opzichte, maar van binnen nog niet.
Want m'n herte heb ik voelen kloppen: 't was van voldaanheid omdat ge zegevierdet,
't was van fierheid omdat ge nog altijd dezelfde groote renner, groote kampioen zijt!
- De mensch in u is veranderd, Jules, althans ten mijnen opzichte. Dat voel en dat
zie ik. Ge zijt niet meer wat ge waart toen ge naast me stondt, in 1913 op de markt
te Ichtegem na uwe eerste groote overwinning, en waar ik zegde: ‘Hier staat een
kleine jongen die een groot kampioen zal worden’.
- Toen heb ik een traantje in je oog weten komen. 't Was van voldoening. 't Was
van erkentelijkheid. Aan dat traantje had ik mijn eigen voldoening, en mijn eigen
trots,
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Daaraan had ik meer dan genoeg. Maar van sedertdien?... De evolutie deed haar
werk. Roem en fortuin brengen andere gedachten, begeerten en gevoelens. Bij u
brachten ze ook andere vrienden. Het zij zoo. Ik zal denkelijk min gaan houden van
den mensch in u; Zal ten andere wederzijdsch zijn. Maar als renner blijft gij voor
mij wat ge waart: een groot kampioen. Misschien de grootste van uw tijd!
- Gij vraagt niet naar deze belijdenis? Best mogelijk. Toch moet ze er uit. Voor
mij is 't nood. Ik vraag er niets voor in vergelding. Ook geen erkentelijkheid. Want
aan dingen die er maar bovenop liggen, heeft men niets. Die overwinning was 'n
groote. Ze verdient een groot woord, uit een groot hert. Dat woord is er. En het kan
er bij blijven.
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Masson tegen Frans Pélissier in Bordeaux - Parijs
Er zijn van die dingen die men zag in 't leven, en die een ‘altijddurend teeken in de
ziele prenten’, lijk... lijk de doodzonde, naar we leerden.
En wat we gezien hebben in dien Bordeaux-Parijs van 1924, neen, dat vergeten
we nooit meer!
Daags na dien eigensten Bordeaux-Parijs, de gangmakers ontmoet aan de statie
te Parijs voor hun afreis, en zoo de een, zoo de ander, die het er uitsmeet:
- Vergeten we nooit meer in ons leven!
- 't Ging allemaal zoo danig rap en zoo geweldig, zei Cyriel Buysse, dat ik goed
na te denken heb, en te peinzen, 'k weet niet eens meer wat ik al heb gezien en
beleefde.
Voor mijn paart onthoud ik mijn leven lang dat stuk weg, dat ligt tusschen
Chatellerault en St. Maure, zijnde 36 Km. in 49 minuten afgelegd.
Als ge wilt halen we aan wat we daags na den koers schreven in ‘Sportwereld’:
- Volg me een oogenblik met uw verbeelding en zet u nevens mij in den auto.
De gangmakers hebben post gevat in de kontrool van Chatellerault, twee per rijder.
Ik spreek natuurlijk maar van de renners van ‘La Sportive’. Dus met den slag gaan
er 12 rijders en 24 gangmakers aan den strijd.
Wij, dat zijn de auto's, staan te wachten, vijf kilometer buiten laatstgenoemde stad.
We bevinden ons op 't einde eener rechte lijn, en zien de bende afgestormd komen
vanuit de verte.
De aanblik is prachtig, en ieder van ons gevoelt in zich die nerveuse
gewaarwording, die bange verwachting in iets dat komen moet!
Achter de bende is lijk een muur opgetrokken van stof,
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alsof er buiten dat niets meer bestond in de wereld. De 36 rijders stormen voorbij
met ongeveer 20 auto's. Nu komen de 12 wagens der rijders onder stoom, die aan
echte tanks gelijken, beladen met gangmakers, wielen, velo's, tuben, eten, drinken,
en al wat er noodig is voor rijders en verzorgers. Nu eerst begint de eigenlijke slag,
iets dat terzelvertijde gruwelijk is en schoon.
De eerste gangmakers moeten afgelost worden, door versche, en de afgeloste
gangmakers moeten opgeladen worden, om later op hun beurt vooruitgebracht te
worden, en weer in strijd te komen.
De gangmakers vooruit brengen? Maar hoe?
Vóór u rijden 30 tot 40 auto's en 30 tot 40 rijders, die een wolk van stof doen
opwarrelen, waardoor ge geen 10 meter ver ziet!
Doch hier valt niet te aarzelen, niet te redeneeren, hoe, waar of wanneer: het moet!...
en daarmee al! Het moet! Het gebeurt!
't Is niet te gelooven, 't is niet mogelijk, maar 't gaat! En zoo zien we nu uren en
uren lang, dat wonderbaar en altijd nieuw spektakel van rijders, die demareeren, van
auto's, echte tanks, opgepropt met menschen, die vooruitstormen met versche rijders,
altijd maar gedurig halen en brengen, en herbeginnen, in die wolken van stof, die
uw keel verschroeien, omdat er de zonne zit op te laaien en te branden.
En op en om dat alles hangt het één en eenig problema: wie? wie is er de sterkste?
En al die hier bewegen en werkzaam zijn: rijders, verzorgers, gangmakers,
bestuurders, fabrikanten, toeschouwers, alles en allen gaan op in dezelfde vraag, die
zich herhaalt vanaf het ontstaan van de wereld en van de menschen: wie is er de
sterkste? En ik denk op die zee van menschen die zich bevond te Orleans, te Tours,
te Angerville, te Dourdan, en dan tusschen Versailles en Parijs ik denk op die
onmetelijke som-
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men van geld, van energie en wilskracht die aangewend worden, om dat grootsch en
eenig spektakel, en ik schreeuw het er uit: neen! dat vergeet men niet zoo gemakkelijk!
En dan die ongenadige strijd tusschen Frans Pélissier en Masson.
Hier een woordje uitleg.
Automoto zette drie renners in den strijd: Frans Pélissier, Oktaaf Bottechia en
Lucien Buysse.
- Gij, zei sportbestuurder Pierrard tegen mij, zult het kommando voeren over de
‘groep Buysse’, ik neem voor mijn deel Pélissier en Bottechia. Want deze wil niet
dat iemand anders het kommando neemt over zijn groep. Ge kent hem en weet hoe
eigenzinnig hij is. Als ik hem onder dat oogpunt geen voldoening geef, dan zal hij
met zijn gedacht niet rijden en is hij een verloren man eer hij uitzet.
‘Alcyon’ streed met Masson, Sellier, Mottiat en Frantz; ‘Peugeot’ met Alavoine,
Thijs, die toch zoo geeren een Bordeaux-Parijs op zijn eerelijst zou schrijven, en
Tiberghien. Berten Dejonghe startte voor J.B. Louvet. En daarmee hebt ge de
voornaamste deelnemers.
Al deze renners waren nog tezamen in de omgeving van Tours. Sedert 'n heel
tijdeke was René Vermandel, die dienst deed als gangmaker voor Masson, druk in
de weer en reed gedurig over en weer, van zijn renner tot bij dezes sportbestuurder
Ludovic. Zoodat we 't vermoedden: er was iets op til.
Wat werd er beraamd of ontworpen?...
- We mogen ons aan een aanval van ‘Alcyon’ verwachten, zei Pierrard.
- Zeg tegen Buysse dat hij opgeeft, want hij rijdt toch maar verder om ons genoegen
te doen, maar met de overtuiging van ‘een geslagen man te zijn’ Hij vraagt wellicht
niet beter dan te mogen stoppen, en dan zet gij al zijn gangmakers in den dienst van
Pélissier, van welker groep gij het kommando neemt. Ik houd me bij Bottechia.
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Zoo gezegd, zoo gedaan. En Buysse gaf op.
Voor de zooveelste keer komt Vermandel om bevelen bij Ludovic. Dan zien we
hem naar voren rijden, en iets vragen aan Masson. Deze knikt en Vermandel gaat
zich aan de leiding zetten met Masson aan 't wiel. Wat we sedert een heel tijdeke
verwachten gebeurt: de aanval is begonnen.
Onmiddellijk verhoogt de snelheid en bereiken we de 40 Km. per uur.
Al de gangmakers zijn in den strijd gemengeld en worden gedurig vernieuwd en
afgelost.
Toury is een klein gemeentje op 12 Km. van Angerville. De doortocht is lastig uit
hoofde der slechte steenen. Masson roept gedurig: Rapper! Rapper! De strijd heeft
zijn hoogtepunt bereikt. Sellier lost eerst, dan Tiberghien, dan Alavoine, en dan
Mottiat. Masson richt zich even op en kijkt om, Dejonghe is nog mee, met Thijs,
Frantz en Pélissier.
Een oogenblik verpozing valt in. Is 't Masson die even adem wil halen? Zijn 't de
gangmakers die niet in slagorde zijn? Genoeg en zooveel dat er 'n oogenblik inviel
van kalmte, doch 't is de kalmte vóór het orkaan.
Intusschen komt Alavoine terug bij, terwijl Sellier nadert en Mottiat verachtert.
De verpozing duurt niet lang. Masson heeft zich diep op zijn guidon gebogen, de
ruggen plooien, de beenen verdapperen, een nieuwe aanval is begonnen.
Sellier verachtert opnieuw, Tiberghien en Mottiat zijn al ver, terwijl Alavoine voor
de tweede maal lost.
We komen in 'n voorstad van Angerville. Albert Dejonghe heeft bandongeval en
gaat een ‘haastige boodschap’ doen, op den boord van den weg. Frantz heeft
bandongeval, evenals Thijs en Alavoine. Dit alles gebeurt in min dan 6 minuten tijd.
Masson en Pélissier zijn nu alleen aan de leiding. De Waal kijkt even om, ziet dat
zijn werk vruchten draagt en hop!... hij beveelt een nieuwen aanval.

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

226
Intusschen zijn we te Angerville gekomen, op 85 Km. van Parijs. Aan de leiding:
Masson en Frans Pélissier. Volgen op afstand: Alavoine, Thijs, Frantz en Dejonghe.
Opeens blijft Alcyon's sportbestuurder achter. Wat verder vernemen we waarom.
Hij deed Mottiat opgeven, om dezes gangmakers te kunnen stellen in den dienst van
Masson. Pierrard deed hetzelfde met Bottechia, en hij zond me een briefje met een
motorrijder:
- Ik zit in ‘panne’ met mijn wagen. Ik zend u de gangmakers van Bottechia. Neem
het bevel over de geheele groep.
Masson schijnt een oogenblik te willen verpozen. Ik rijd naast Pélissier om te
vragen, of een tegenoffensief soms niet te wagen is. Niet wetende dat ik met zijn
gangmakersdienst gelast ben, kijkt hij me wantrouwig aan alsof hij vragen wilde:
- Met wat komt ge u hier bemoeien?
‘Alcyon’ laat niet los en werpt nieuwe gangmakers in den strijd. Masson volgt
gedwee. De strijd is geweldig, bitsig, ongenadig. De ‘tanks’ komen gedurig maar
voorwaarts met nieuwe en versche gangmakers. Het gelijkt een stormloop, waarbij
altijd en gedurig versche troepen moeten, omdat de vesting niet begeven wil.
Er zijn nooit min dan 10 gangmakers rond elk der twee kampers.
Dourdan. In de kontrool zelf veranderen ze van rijwiel: om een kleiner verzet te
nemen, vermits er nu heel wat bergen te beklimmen zijn. Voorbij de stad, een steile
hoogte van nagenoeg 2 Km. lang. Pélissier demareert. Boven heeft hij 75 meter
voorsprong. Maar Masson komt terug bij en gaat onmiddellijk zelf ten aanval over.
Pélissier springt recht op zijn pedalen en laat niet los. Hoe onverbiddelijk is die
tweestrijd!
Versailles met zijne bosschen en kasteelen, zijne bergen en valleien. Drie of vier
‘tanks’, die gedurig versche
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mannen aanvoeren. In den achtergrond drie andere ‘legers’: van Alavoine, Frantz en
Dejonghe.
- Wie zal 't halen?...
De vraag brandt op ieders lippen.
Opeens wordt er van in den achtergrond gedurig getrompt. Dat moet een renner
zijn die in aantocht is. Berten Dejonghe, meenen we. Een wagen met gangmakers
komt voorbij. Maar die dragen de roode truien niet van J.B. Louvet maar wel de
‘baai’ van Peugeot. Wie mag het dan wel zijn?...
- Alavoine! roept een verzorger, die van achter naar voren kwam, om 't nieuws
mede te deelen.
- Vooruit, schreeuwt Ludovic tegen de gangmakers van Masson. Maar deze die
juist een ei kwam op te slorpen. 'k Zie 't nog gebeuren: onder de viaduc van Buc, op
16 Km. der aankomst. Maar enkele seconden later wil dat ei er weer uit. 't Was een
slecht en 't ontstelde Masson dusdanig, dat hij overgeven moest. Het duurde niet
lang: enkele minuten. Maar toch?... Daar verloor hij dien Bordeaux-Parijs, daar onder
die brug.
- Masson is ziek! ging ik tegen Pélissier en zijn helpers schruwelen. Een groep
versche gangmakers wordt onmiddellijk afgezet: Ville, Verberkt, Fierens, Van
Hoorebeke, Rich, Gerbaud, en Cyriel Buysse aan wien ik zegde: een bijzondere
premie als ge Masson kunt los krijgen.
Cyriel vezelt iets in 't oor van Pélissier, en deze gaat aan 't huilen en aan 't tieren.
Slechte steenen en berg op. Hij schreeuwt nu zelf: nog rapper! 't Is tegen zijn
gangmakers. Masson is los. Van niet veel: 50 meter. Maar 't is genoeg. Want Pélissier
gaat te werk lijk een vermetele, lijk een wanhopige. Boven gekomen. heeft hij maar
twee gangmakers meer: Buysse en Verberkt. Al d'anderen zijn los.
De strijd bereikt zijn hoogtepunt. Verzorgers en gangmakers schreeuwen en
schruwelen nu mee. Zoowel deze van Masson als van Pélissier. Deze gelijkt een
gekwetsten

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

228
tijger. Masson doet onmenschelijke pogingen om bij te houden. Maar 't gaat niet.
Die ongesteldheid! Een slecht ei! En daardoor Bordeaux-Parijs moeten verliezen,
op 16 Km. der aankomst. Want Pélissier is op, glad-op! Maar de moed van de
wanhoop die hem recht houdt. Hij zwenkt en hij zwinkelt. Hij valt. Staat weer op.
Valt nog eens, nog drie, vier keer. Maar altijd weer recht, en vooruit. Altijd
schruwelende en tierende. Hij weent en hij legt zijn kop op den schouder van Cyriel
Buysse, die naast hem rijdt. Hij kan niet meer en toch doet hij voort. En roept: ‘nog
rapper’. Al kan hij niet volgen. Hij raaskalt en hij doolt. Maar hij rijdt voort! En hij
wint!
Hoe betreur ik het van niet de kleuren te vinden, en de kracht van schepping om
dat gruwelijk tafereel van tragische schoonheid te borstelen. Het doet bijwijlen denken
aan de ‘Kruissprook’ van Multatuli.
Het volk van de baan, dat heet: duizenden, honderd duizenden van toeschouwers,
die wuiven met hoeden en zakdoeken, om Pélissier aan te moedigen.
Het schouwspel is eenig. En nooit, nooit zien we nog zoo iets. Kan niet meer.
Pélissier doet een triomfantelijke intrede in het Prinsenpark, toegejuicht door een
begeesterende massa van wel 50.000 toeschouwers. Een minuut later komt Masson
toe, Hij weent lijk een kind.
- Een onpasselijkheid die 5 minuten duurde, en in die korte tijdspanne ‘mijn’
Bordeaux-Parijs verloren. 't Is zoo wreed, zoo ongelukkig!
Meer zegde hij niet. Maar in die enkele woorden lag een wereld van verdriet, die
hij loosde in een vloed van bittere tranen.
En daarmee eindigde een der meest indrukwekkende koersen, die ik in mijn lange
loopbaan van sportkronijker heb gevolgd.
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Met de Pélissier's heb ik nooit zeer vriendschappelijke betrekkingen gehad. Laat ons
mekaar verstaan: nooit ruzie gehad of woordenwisselingen. Maar ieder van ons die
op zijn stuk stond, en op zijn plaats bleef, en Frans Pélissier heeft eerst 13 jaar nadien,
van mij persoonlijk vernomen dat ik het kommando had bij den ‘slag’ van Buc tegen
Masson. 't Gebeurde op een dag binst de Ronde van Frankrijk, te Perpignan, dat ik
het hem vertelde.
Pierrard, die er hem nooit iets van gezegd had.
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Een jaar met storende gebeurtenissen
Het is in de Ronde van Vlaanderen van 1925, dat we weer eens kwamen te staan,
voor dat wonderbaar verschijnsel in de sport, van athleten die, van buiten uit bekeken,
zoo breekbaar zijn, maar van binnen een wereld van weerstandsvermogen dragen.
Een huis dat gemaakt is met muren van één steentje, en dat blijkt zoo sterk te zijn
als deze van twee.
Ik spreek van Julien Delbecque. Als onafhankelijke was hij den weerdigen
tegenhanger van Gerard De Baets en Jules Verschelden. Van eerstgenoemde weten
we al, dat hij een groot, zeer groot kampioen geworden is. Later heeft Jules
Verschelden, die lijk op 't eigenste model gegoten was - zeer licht van bouwtrant het hoogste bereikt, in de pistekoersen wel te verstaan. Want als de ploeg
Persijn-Verschelden in 1925 de Zes Dagen van Berlijn won, dan is 't voornamelijk
omdat Verschelden den besten renner was uit het heele veld.
Julien Delbecque was een tenger manneke. Maar Cesar De Baets hield altijd
staande dat er een groot renner in stak. Heeft hij ten andere enkele jaren later ook
gepredikt van Gust Danneels, die op dezelfde leest geschoeid was als Delbecque. En
in beide gevallen was 't gelijk langs den kant van De Baets, want zoowel Delbecque
als Danneels gerochten bij middel hunner uitslagen, tot op den hoogsten trap in de
galerij der groote kampioenen.
Verschelden en Delbecque hebben niet een lange loopbaan gehad. Voor
Verschelden is er een uitleg: een zware schedelbreuk opgeloopen tijdens een Zes
Dagen koers te Brussel, en langen tijd tusschen leven en dood gehangen. Heeft zeker
wel een breuk gemaakt in den draad van zijn rennersleven?
Delbecque lei er op zekeren dag den riem af, zonder
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dat we zoo heel juist kunnen zeggen waarom, al meenen we te weten dat de raad van
een geneesheer, er niet heelemaal vreemd aan was. Maar toch?... Tijdens zijn korte
loopbaan heeft Julien Delbecque wonderen verricht, en heb ik moeten toegeven aan
zijn sportbestuurder Ludovic:
- Dat ik me aan hem bedrogen had, en dat er meer lichamelijke eigenschappen in
staken dan ik eerst wilde aannemen.
Zat dien rijkdom van kunde hem in 't bloed?... In het staal van zijn karakter? Of
was het hart hier de grootste faktor, en den aanvoerder van zooveel lichamelijke
energieën?... 'k Heb het nooit kunnen achterhalen, omdat het antwoord te diep lag,
in de plooien van een organisme dat er, van buitenuit bekeken, ‘breekbaar’ uitzag,
maar van binnen goed vergaard en ineengestoken moet geweest zijn, want die Ronde
van Vlaanderen van 1925?... Daar heeft hij 't werk verricht van een groot athletiek
kunstenaar!
***
Sellier won veertien dagen later Parijs-Robaais in den sprint tegen 29 tegenstrevers,
waaronder de rapsten van die tijden als daar waren: Van Hevel, Linari, Girardengo,
Henri Suter, Hillarion, Ville, Vermandel, Binda, Gerard De Baets, Bellenger en Henri
Pélissier in hoogst eigen persoon!
Sellier heeft nooit de faam gekend waarop hij recht had. Hij won nochtans onder
meer drie maal Parijs-Brussel, om van zooveel andere overwinningen niet te spreken.
En toch?... Toch was hij niet een beroemdheid, lijk Van Hevel bijvoorbeeld of
Vermandel. Hoe dat kwam?... Weet ik het! Is 't misschien omdat hij zoo onhandig
op zijn rijwiel zat, dat niemand er geeren langen tijd op keek?... Hij zat diep voorover
gebogen, met de armen wijd open, die meer aan haken geleken omdat één ervan niet
behoorlijk
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plooien kon, ter oorzake eener vroegere breuk. De beenen sloegen naar buiten en
naar binnen, en aan de heele positie was er niets te vinden, dat maar min of meer
harmonieus wilde aandoen.
Sellier ging niet wel om op te kijken. Is 't daarom dat hij nooit die hoogte bereikte,
in de achting van de sportmenschen, waarop hij aanspraak had mogen maken?...
Die overwinning in Parijs-Robaais? Was weeral een verrassing. Want onderwege
wisten we hem wel tien keeren lossen en weer bijkomen. Maar omdat er dertig tegelijk
toekwamen om te sprinten was hij er ook bijl En waarom niet?...
En dan die sprint zelf?... Laat ons Henri Pélissier aan 't woord, die er van vertelde
aan een konfrater van ‘L'Auto’:
- Hoe het kwam dat Sellier won?... Terwille van zijn groot verzet? Is maar 'n halve
waarheid, want een groot verzet is niet voldoende om een Parijs-Robaais te winnen:
men moet het nog meester kunnen!
- Ik ga liever recht op den man af, zoo ging Pélissier voort, en verklaar het ronduit:
als Sellier gewonnen heeft, dan is het omdat hij op het oogenblik van den sprint, de
beste was, en de rapste. Ik zie het nog gebeuren. Van Hevel had Verschueren om
hem te ‘trekken’. Girardengo had Bestetti voor gangmaker, en Linari beschikte ook
over een helper. Ik hong aan 't wiel van Sellier, die Van Hevel vóór hem had. Op
200 meter van de aankomst demareert hij zoo plots en zoo geweldig, dat we allemaal
los gegooid worden, Van Hevel en ik inbegrepen, zoodat hij eigenlijk won omdat
hij de beste was.
- Wel heb ik vernomen dat Linari zou gehinderd zijn geweest tijdens den sprint,
maar dat belet me niet te zeggen en te herhalen, dat Sellier won omdat hij de beste
was!
***
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Tijdens dat jaar 1925 heel wat aardige dingen beleefd, en opstootjes of opstandige
gebeurtenissen.
Het begon met de Ronde van België, door Denis Verschueren gewonnen, die voor
den Franschen construkteur ‘Wonder’ reed. ‘Alcyon’ zond een ploeg renners die,
‘op 't papier gezien’, niet te kloppen was; maar heel die ploeg die opgaf na den eersten
rit, met het treurig gevolg dat de Ronde dusdanig verminkt werd, dat alle
belangstelling te loor ging.
En de reden dier opgave?... We waren tijdens den eersten rit gekomen, in de
omgeving van leper. Denis Verschueren demareert met zijn ploegmaat Remon
Decorte. 't Gebeurde op een oogenblik dat een volgende auto voorbij stoomde. De
tegenstrevers, met Vermandel en Mottiat aan 't hoofd, beweerden:
- Dat Verschueren baat had gekregen van dien auto, vermits hij er een wijle achter
reed.
- En als ge hem niet onmiddellijk doet stoppen, dan zullen al de renners van
‘Alcyon’ opgeven!
Aldus de woordvoerder Vermandel, tegen koersleider Fernand Paul. Maar deze
die moeilijk een beslissing kon nemen, omdat hij het gebeurde maar van op afstand
had gezien. En toch reed hij onmiddellijk naar voren, om Decorte en Verschueren
te ondervragen, maar deze die 't zwoeren:
- Wij hebben inderdaad gedemareerd op 't oogenblik dat een auto voorbij den
groep kwam, maar die wagen die onmiddellijk 30 meter voorsprong op ons had, en
wij die hem nooit dichter benaderden.
En Fernand Paul die niet goed wist waaraan zich vast te houden. En hoe de zaak
opgelost. Hij wachtte den groep Vermandel af om te zeggen:
- Denis Verschueren beweert van zich niet plichtig te hebben gemaakt, en zijn
voorsprong te hebben genomen zonder de hulp van dien auto. Het onderzoek moet
dus
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voortgezet, en 't is me niet mogelijk onmiddellijk een beslissing te nemen. Gij zult
dus voort rijden en heden avond ter aankomst te Gent, zullen we ondervragen,
onderhooren en uitspraak doen.
Maar tijdens die onderhandelingen en palabers, hadden Verschueren en De Corte
meer dan 10 minuten voorsprong genomen. Die 10 werden er 15, en intusschen was
er den moed en het vuur uit bij de mannen van ‘Alcyon’, die zich geslagen voelden
door een Verschueren, die niet meer te onttronen zou wezen. Zij reden weliswaar
voort maar de gang was van alles, uitgenomen deze van renners die koersen.
En het gevolg? Meer dan één uur achterstel te Gent. Het sportkomiteit van Brussel
werd onderwege telefonisch op de hoogte der gebeurtenissen gebracht, en gedagveerd
om nog denzelfden avond naar Gent te komen, om te beraadslagen en te beslissen
wat er te doen stond. Ludovic van ‘Alcyon’ werd uit Parijs ook naar Gent geroepen,
en gevraagd om deel te nemen aan de bespreking.
De uitspraak luidde: behoud der rangschikking met vraag van straf voor de
werkstakende renners.
De gevolgen bleven niet uit: Ludovic die bevel gaf aan zijn renners van op te
geven, en die waren: Vermandel, Benoit, Sellier, Masson, Gerard De Baets,
Beeckman, Delbecque en De Busschere, te zeggen al de eigenlijke tegenstrevers van
Verschueren, zoodat de Ronde met den slag al haar aantrekkende kracht verloor.
In 't algemeen was de pers tegen de renners gekant, en de meening toegedaan dat,
als de renners hun eigen rechter mochten worden, het gedaan zou zijn met de
baankoersen, vermits de inrichters zich bij elken wedstrijd aan een soort ultimatum
mochten verwachten.
Het sportkomiteit was ten andere niet zacht ten opzichte der ‘werkstakers’, waarvan
de voornaamsten voor drie maanden werden geschorst. Later kwam er een ge-
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deeltelijke kwijtschelding, maar intusschen werd er een gestreng voorbeeld gesteld.
Wat noodig was, want intusschen was een geest van opstand door de rangen van de
renners gaan waaien, en het dreigde zelfs te komen tot een soort ‘staatsgreep’ van
het Syndikaat der renners, die zich van het bewind der sportbeweging zocht meester
te maken.
Hier een woordje uitleg.
***
De zetel van het syndikaat was eigenlijk te Parijs, en de oorzaak een geschil tusschen
Henri Pélissier en Henri Desgrange, twee ‘koppen’ van menschen, zooals het in den
volksmond heet, en twee machtige figuren uit de wielerbeweging dier tijden: de
machtigste.
Pélissier beschikte inderdaad over een populariteit in Frankrijk, waartegen alleen
deze van Girardengo in Italië op kon.
Desgrange was de inrichter van Frankrijk's grootste en klassieke baankoersen,
bestuurder van ‘L'Auto’, en beheerder van den velodrom van het Prinsenpark te
Parijs, en den wintervelodroom.
Twee katten dus om niet zonder handschoenen aan te pakken. En waarom ging
het geschil eigenlijk?... In den grond om verhooging van prijzen. De eischen waren
redelijk, omdat de prijzen van Parijs-Robaais bijvoorbeeld, niet meer waren in
evenredigheid van den tijd en de levensduurte. Het is best mogelijk dat Desgrange
het beleed: dat de prijzen moesten verhoogd. Maar hij kon niet dulden dat de eischen
gesteld werden, onder den vorm van een ultimatum, en wilde daarom niet toegeven.
Henri Pélissier was niet diplomatisch genoeg aangelegd, om de onderhandelingen
te voeren en stelde koppigheid tegenover macht, zoodat het heele syndikaat
meegesleept werd in
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een geschil, dat wel ging onder het uithangbord ‘verhooging van prijzen’, maar in
den grond had moeten heeten Desgrange zal buigen of bersten!
Want Henri Pélissier predikte het op de bijeenkomsten van het syndikaat:
- Als wij volhouden winnen we het pleit, want ‘hij’ kan toch geen koersen inrichten
zonder renners.
Maar Desgrange die 't zwoer:
- Liever geen koersen inrichten dan me te plooien voor die oproermakers.
Zoo stonden de zaken als het geschil der Ronde van België oprees. Het Syndikaat
van Henri Pélissier, waarbij ook de Italiaansche renners aangesloten waren, verklaarde
zich solidair met de gestrafte renners, en... en het konflikt dat zich verscherpte en
uitbreidde.
Maar Pélissier, die zonder den waard had gerekend. Hij had weliswaar de sterke
koppigheid van een Jan Breydel, maar miste de behendige diplomatie van Pieter De
Coninck. Hij meende dat alles van het zweerd kon komen, en verwaarloosde daarom
de moreele hulp van de konstrukteurs en de pers, die zich min of meer vernederd
voelden, terwille van het eigenwijs optreden van Pélissier.
Intusschen naderde de datum van Parijs-Tours; het syndikaat stemde een besluit
dat onverbiddelijk was:
- Verhooging van Prijzen of niet mee doen!
Desgrange weigerde niet alleen te onderhandelen, met den vertegenwoordiger van
het syndikaat, maar wilde niet eens nota nemen van de vraag naar prijsverhooging.
- Die zal ik toestaan, maar niet onder dwang. Eerst zullen de renners hun goeden
wil betoonen en starten. Dan komt de belooning.
En de stem der konstrukteurs?
- Aan renners, die zelf beslissen of ze zullen rijden of niet, hebben we niets. Zij
zullen dus starten, waar en wanneer wij het zeggen, of uit onzen dienst ontslagen
worden.
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Was erg voor de leiders van het syndikaat. Lijk de pers ook niet onzacht was met
hare bemerkingen:
Als wij, inrichters, afhankelijk worden van de goede of slechte luimen van de
Pélissier's, dan zijn we slecht ingespannen.
Het eene dat het andere bijbracht, en een groot gedeelte der renners die afvallig
werden van het syndikaat, zoodat op den dag van Parijs-Tours, de groep van Henri
Pélissier's persoonlijke vrienden schier alleen stond, om zich van deelname te
onthouden.
Heeft Pélissier nooit goed kunnen kroppen en vergeten. In elk geval kwam hij tot
het wijselijke besluit: van het op te geven tegen Desgrange.
- Maar in den Omloop van Parijs zullen we eens toonen wat we kunnen.
De trouw geblevenen van het syndikaat, schaarden zich dien dag rond Henri en
Frans Pélissier, om een strijd aan te gaan tegen al de andere deelnemers, met den
verbazenden en bewonderensweerdigen uitslag ‘dat de mannen van Pélissier’ de
koers wonnen, namelijk: Souchard eerste en Lacquehaye tweede.
Welnu, in die koers hadden de Pélissier's weer eens betoond en bewezen, wat ze
als renners werkelijk weerd waren: de meerderen van al hun tegenstrevers! De
meerdere in athletieke, maar vooral de meerderen in verstandelijke kunde. Lastige
kliënten, we geven toe. Maar onverbiddelijke kampers, dat moeten we belijden, en
groote kunstenaars, naar den dubbelen zin van 't woord, vooral Henri, die welbespraakt
was en zeer onderlegd, van intellectueel standpunt beschouwd.
***
Maar daarmee was 't nog niet uit, met de storende gebeurtenissen en opstootjes in
de wielerbeweging. Want de grootste kwam nog met het kriterium der kampioenen
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van Longchamps. Het reglement voorzag: tijdens de laatste ronde, en op 500 meter
der aankomst, zullen de gangmakers stoppen om de renners alleen te laten voor den
sprint.
Nog 2 ronden voor 't einde. Martin, Van Hevel en Souchard bevinden zich aan de
leiding, met 33 seconden voorsprong op den volgenden groep.
Tijdens die voorlaatste ronde, en op 500 meter der aankomst, deed de dienstdoende
sportafgevaardigde teeken aan de gangmakers, dat ze te stoppen hadden. Deze
gangmakers, alsmede de drie renners keken verbaasd op, vermits ze meenden dat
het 'n ronde te vroeg was. Maar intusschen was 't gebeurd. Van Hevel én Martin
strijden zij aan zij, en zoo ijlen ze de aankomstlijn over. De aankomstrechter is verrast,
vermits hij die rijders eerst de ronde nadien verwachtte om te sprinten. Toch is hij
op post en...
- Martin eerste, Van Hevel tweede op 10 cm. en Souchard derde op 50 meter.
Protest van Van Hevel, die beweert eerste te zijn!
Protest van den konstrukteur van Souchard, die aan deze het bevel geeft van voort
te doen, ‘vermits er nog een ronde te doen is’.
Martin rijdt er achter. Maar Souchard is reeds 150 meter weg. En 't volk, dat al
protesteerende de ordedienst omver loopt, en naar de aankomstlijn stormt, zoodat
Van Hevel er niet door geraakt.
En dan?...
Enkele minuten later geraakt Souchard met veel moeite terug aan de meet.
Wie dan wordt er overwinnaar?... Of Martin? Of Souchard? Maar Van Hevel die
beweert van eerste te zijn, en ook zijn aanhangers heeft! Is me dat een spel!
De koersleiders worden door de menigte bedreigd, want de Fransche supporters
houden het natuurlijk bij Souchard
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‘de eenige die den volledigen afstand aflegde’. Van rechterlijk standpunt beschouwd,
hebben ze gelijk. Maar Martin en Van Hevel die beweerden:
- Als de koersleiders zeggen dat we moeten sprinten, en we doen het, moeten we
daarom bestraft met het verlies van een koers die we wonnen?...
Na lange beraadslaging beslissen de koersleiders van het te houden bij: Martin le;
Van Hevel 2e; Souchard 3e.
Deze teekent beroep aan bij de Fransche Wielrenners-Vereeniging, die de eerste
uitspraak te niet doet en volgende uitslag afkondigt:
- 1e Souchard, 2e Martin.
Van Hevel wordt niet geplaatst om den afstand niet volledig te hebben afgelegd.
En deze heeft schoon in te brengen, dat hij niet kon omdat de toegestroomde
toeschouwers, wellicht 100.000 in getal, hem den weg versperden, de F.W.V. bleef
bij haar besluit. Van Hevel ging in beroep bij de Internationale Vereeniging, evenals
Martin, maar 't bleef bij de beslissing van de Fransche Wielrenners - Vereeniging.
Onnoodig te zeggen dat de heele Belgische pers verontwaardigd protesteerde,
tegen deze uitspraak, bij zoover dat een paar maanden nadien, toen Souchard kwam
starten in een koers te Brussel, hij zoodanig uitgejouwd werd dat hij er bloedige
tranen bij weende.
De storm der verontwaardiging ging eindelinge liggen en... en het berucht kriterium
werd vergeten, lijk zooveel andere dingen, die stormen veroorzaken in glazen water!
***
Het is in 1925 dat Girardengo de eerste gevoelige aanval te verduren had van Binda,
die hem onttroonde als overwinnaar der Ronde van Italië. Ik zeg: gevoelig, en met
opzet. Want reeds te voren werd Gira geslagen in die
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Ronde, door Belloni, door Brunero, door Linari zelfs, maar geen der drie renners die
over zooveel toekomstmogelijkheden beschikte als Binda, in wien Girardengo
werkelijk zijn rechtstreekschen en hardsten tegenstrever vreesde te vinden. Wat dan
werkelijk werd bewaarheid, zooals we verder zullen zien, en vooral op dien dag in
1927, op den berg van Nurnbergring in Duitschland, waar het wereldkampioenschap
werd betwist, en waar Binda zijn tegenstrever Girardengo letterlijk uit het wiel reed.
Deze nederlaag heeft Girardengo nooit goed verteerd, en dien dag is 't uitgangspunt
geworden voor een tweestrijd tusschen hen, die maar ging luwen op den dag dat
Girardengo zijn wapens als renner neerlegde.
***
Het is ook in 1925, en voornamelijk in Bordeaux-Parijs, dat Gerard De Baets zijn
hoogtepunt bereikte.
In die koers legde hij een zulkdanig meesterschap aan den dag, dat men het van
af Orleans zegde: dat hij niet meer te kloppen was!
Te Dourdan had hij maar één tegenstrever meer te overwinnen, nl. de Zwitser
Suter. Maar tusschen Dourdan en Parijs leed hij drie maal bandbreuk. Twee maal
kwam hij terug bij, dank zij de broederlijke hulp als gangmakers van Cesar en Gaston,
en van Jules Huyvaert. Maar bij zijn derde bandbreuk, op 16 Km. van Parijs, overviel
hem een ontmoediging die zoo groot was, dat hij zijn rijwlel in den gracht wierp
bezijden de baan, en eerst weigerde van nog verder te rijden. Maar zijn broeder Cesar
die hem vaststekte, en terug in het zadel zette, hem dwingende voort te doen. Wat
hij ook deed, maar zonder de minste begeestering of bezieling. Van lieverlede echter
kwam de vechtlust in hem boven, vooral onder den druk zijner twee broeders, en lijk
te voren begon hij gedurig te roepen en
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te tieren: nog rapper! Meter voor meter haalde hij opnieuw in op Suter. Maar de
volgende auto's, die hem in den weg liepen, en de aankomst die nakend was. Bij de
intrede van den velodrom had hij maar 1 minuut achterstel meer. Nog 10 Km. verder
en hij zou Suter bijgehaald hebben.
Met Hector Martin en Gust Verdijck vormde Gerard De Baets een trio van jonge
renners, die 't met de allerbesten van de wereld kon opnemen. De loopbaan der twee
eersten is gebroken geworden. Daar vertellen we meer van. Maar Gerard De Baets
integendeel, bereikte eerst het allerhoogste op de baan, om naderhand uit te groeien
tot een der beste Zes-Dagen-renners van alle tijden, en de meest populaire der Belgen
in Chapmann's Six Days, tijdens de periode die ging van 1930 tot 1940 in Amerika.
***
Gust Verdijck won in 1925 den omloop der Baskische landen in Noordelijk Spanje.
Zoo dikwijls of ik dien naam op het papier breng, denk ik aan Deolet, aan Jef Van
Dam, aan André Verbist, aan Arthur Dewit, zooveel renners, zooveel wonderbare
athleten die ondergingen eer ze ooit tot volle opbloei waren gekomen, omdat het
raderwerk van hun anders zoo kloek organisme ontredderde.
Deolet en Verdijck waren de beste: van het gehalte der grootste kampioenen. Over
eerstgenoemde zullen we 't hebben, als we spreken van de Ronde van Frankrijk.
Maar Gust Verdyck, die de Ronde van België ‘won op zijn één been’, precies lijk
Omer Huysse 't jaar te voren, en van wien we aan Pierrard schreven, die toen
sportbestuurder was bij ‘Automoto’: ‘een nieuwe Lucien Buysse gevonden voor u,
maar die over nog meer athletieke middelen beschikt. Misschien wordt hij zoo goed
als Lucien voor de Ronde van Desgrange, maar is alleszins van nu al beter in de
gewone klassieke koersen’.
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In 1925 liep hij de Ronde mee, en bewees met den slag van ‘iemand te zijn en nog
meer te zullen worden’.
- Ik zou kost wat kost den omloop der Baskische landen moeten winnen.
Aldus Pierrard.
- En 'k weet niet met wie van de twee ik best zou varen: met Bottechia of Lucien
Buysse?
- Met geen der twee, was mijn antwoord. Omdat ge wel de athleten zult mee hebben
in Spanje, maar de moreele menschen in hen niet. Want ze zullen op de piste willen
rijden en veel geld winnen. Maar ik ken een die niet te kloppen is: Verdijck.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Bottechia en Buysse gingen mee als figuranten. Pé,
Dossche, Jules Buysse en meer anderen als ‘knechten’. En zoo kwamen we aan den
laatsten rit met Verdijck aan de leiding der algemeene rangschikking, en Bidot van
‘Alcyon’ als eenige konkurrent.
- Die laatste rit en gevolgenlijk den omloop moeten we kost wat kost winnen,
terwille van onze algemeene vertegenwoordiger voor Spanje, die op 't punt staat van
groote leveringen te krijgen.
En dien laatsten rit vergeet ik mijn leven niet.
- Daar, even voorbij die stad, ligt een lastige berg, Gust, die redelijk lang is. Ge
moet eerst boven komen, en vermits er dan maar 40 Km. meer af te leggen zijn, zult
ge uw voorsprong gemakkelijk behouden, mitsgaders gij er u voor inspant!
- En waar moet ik dan beginnen?
- Aan den voet van den berg zelf. Bidot moet kost wat kost los. En dat kunt gij,
als ge wilt!
Die rit kwam, die berg en... en...
- Is 't hier?... vroeg Verdijck, toen we naast hem gingen rijden, om 't bevel tot den
aanval te geven.
We knikten, en... en zooveel sekonden later lag Verdijck
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alleen aan de leiding, met Jozef Pé aan 't wiel en Bidot in derde positie.
Eer we nog heelemaal boven gekomen waren, moest ook Pé achter blijven.
- Ik zou anders mijn braven ploegmaat niet los gereden hebben, maar g'hadt me
toch gezegd dat ik alleen moest toekomen?
Kon het eenvoudiger?... In onze lange loopbaan veel schoone en treffende dingen
gezien, maar zulk een onbedingd en onvoorwaardelijk meesterschap, als dat van
Verdijck in dien omloop van Spanje, neen, nooit te voren en nooit nadien gezien, al
vergeten we het meesterschap niet van Lucien Buysse, bij de beklimming van de
Pyreneeën in 1926. of van Bartali bij de bestijging van den Izoard in 1938.
Verdijck zou een wereldkampioen worden. Daar waren we zeker van. Maar een
ziekte in de darmen, die dat fijne kunstwerk van zijn sterk organisme ondermijnde
met het gevolg, dat Verdijck omlaag werd gehaald, nog eer hij den hoogsten trap
van de athletieke kunde had bereikt!
Welk een ongekende en pijnlijke tragedie? Welk een afgrond van verdoken en
verzwegen menschelijke miserie?...
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Van groote renners die achterwege bleven
We kennen geen ander jaar uit de wielergeschiedenis, tijdens hetwelk zooveel jonge
en veelbelovende renners ten onder gingen als in 1926.
Renners, van dewelke we dachten dat ze de grootste kunstdaden zouden stellen
omdat ze zoo begaafd waren van athletiek standpunt beschouwd, en die bleven hangen
tusschen worden en zijn.
We hebben in vorige bladzijden reeds gewezen op het tragieke in de loopbaan van
Gust Verdijck, wier opgang in 1925 begon, en die reeds in 1927 een kentering naar
beneden nam.
Tusschen de zooveel renners, die zich in 1926 onderscheidden noemen we: Lode
Eelen, Jackie De Graevelinck, Jan de Busschere, Hector Martin, Arthur Dewit en
André Verbist, al renners van dewelke we moeten zeggen: dat ze gingen kruipen op
de daken van den roem, om het aan de wereld te verkonden, dat ze wat konden, dat
ze zooveel konden. Maar?... Eer de haan drie maal gekraaid had!... Ik wil zeggen:
dat die renners nooit geweest zijn, wat we eerst hoopten dat ze zouden worden.
En de oorzaak?... Verschilt van geval tot geval, van renner tot renner.
Lode Eelen?... Een stoere, stroeve Kempenzoon. Hij kwam de Ronde van
Vlaanderen voor onafhankelijken te winnen. Was 4e in Parijs-Robaais, om van zijn
andere eereplaatsen niet te spreken. Maar verder bracht hij het niet. En de reden?...
Of zijn beroep hem genoeg ter herte lag?...
Karel Meunier? Wallonië bouwde er kerken op van ‘hoop op zege’. Want men
wilde omhoog met de wielersport, die te laag gezakt was. Maar die kerken?... Stonden
op 't zand der ontgoocheling!
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Jackie De Graevelinck?... ‘Pourri de classe’ heet het in 't Fransch. Athletieke middelen
te veel. Onder dat oogpunt was hij begaafd. Maar moreele?... Te kort. En veel. De
willende mensch in den athleet, die begaf. En de renner meteen!
Jef Van Dam? Na zijn prachtige overwinning in Parijs-Luik, tegen Pierrard gezegd:
‘Ik heb u een nieuwen kampioen gevonden’. Maar naderhand? Een wielke dat ging
haperen in 't mysterieus organisme, en Jef ging te loor voor de wielersport, precies
lijk die machtige figuur en sierlijke athleet, die Arthur Dewit noemt, en door Ons
Heere werd begenadigd, met de gave van den sprint. Moest een groote, zeer groote
kampioen worden. En werd niets! Om er bij te wanhopen, niet zoo, Thuur?...
En dan die schoone ‘pedaleur’, die André Verbiest noemde, of die andere, Jules
Deschepper, twee renners, die als Juniors hun gelijke niet vonden, en de ‘bazen’
waren van hun geweste.
Dat jaar 1926? Zoo rijk aan bottende krachten! En zoo mager aan rijp wordende
vruchten!
Maar het meest tragieke geval is dat van Hector Martin. Als onafhankelijke was
hij de onbetwistbare ‘meester’, deze die letterlijk al zijn tegenstrevers overvleugelde.
Als beroepsrenner kon hij zich aan de beste meten. Ten bewijze zijn kampioenschap
der kampioenen van Longchamps te Parijs, waarvan we vertelden op een andere
plaats in dit boek.
In 't begin van 1926 zou hij, om genoegen te doen aan zijn vriend Odiel Defraeye,
mee doen aan een oefenkoers op den weg Rumbeke-Middelkerke en terug. En wat
gebeurt er?... De deelnemers rijden in groep tusschen Roeselaere en Torhout. Uit
tegenovergestelde richting komen drie ingespannen koerspeerden, die op training
zijn. Ter hoogte van den groep gekomen, verschiet een der peerden van een auto,
die uit tegenovergestelde richting komt, en
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springt midden in de bende renners, die allen ten gronde werden geworpen. Meerdere
gekwetsten, maar Hector Martin is er het ergst aan toe: gebroken en gesplinterde
arm. Zijn konstrukteur laat hem naar Parijs brengen, waar hij door specialisten wordt
behandeld. Een proces volgt, dat hij natuurlijk wint, vermits de voerder van het peerd
op den linkerkant van de baan reed, inplaats van op de rechterzijde. De arm werd
weer in mekaar gezet, maar de loopbaan, die zoo schitterend beloofde te worden en het al was - werd ten grooten deele gebroken.
Niemand die de schade kan schatten door Hector Martin geleden, en het verlies
dat de Vlaamsche wielerwereld boekte.
***
Even zoo pijnlijk was het geval Kastor Notter, al was er min tragiek bij. Want zijn
loopbaan werd gebroken ter oorzaak eener verzwering aan de maag. Hij genas
weliswaar een jaar nadien, maar de athleet in hem, die nooit meer zijn volle macht
en weergalooze kunde terugvond.
Het schoonste, wat we van hem zagen, was zijn Parijs-Tours met zijn oefenmakker
en ploegmaat Henri Suter.
We zien het nog gebeuren in de bevoorradingskontrool van Bourgeuil. Te voren
hadden zij hun voorzorgen genomen, en zich van eten voorzien. Alle renners, die te
Bourgeuil stoppen om hun eetzak te nemen. Maar Notter en Suter, die voorbij stormen,
en met den slag wel 300 meter voorsprong nemen.
Gust Verdijck is de eenige die 't snapt en gebeuren zag. Hij zet de vluchters
onmiddellijk na, en slaagt er in ze te krijgen. Maar, spijtig voor hem, wat verder heeft
hij bandbreuk. Suter en Notter bevinden zich weldra met 500 meter voorsprong aan
de leiding. Op dit oogenblik komt het tegenverweer, van de samenwerkende krachten,
uit den

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

247
grooten groep. Elke renner komt om de beurt zijn streng trekken aan de leiding, maar
hoe zij zich ook inspannen, Notter en Suter verhoogen gedurig hun voorsprong. Ze
gelijken twee lokomotieven op vollen stoom, tegen zooveel anderen bij dewelke het
aan brandstof mangelt.
Suter heeft bandbreuk. Notter rijdt op 't gemak verder, wachtende naar zijn
ploegmaat. Kostte een tijdverlies van 2 minuten. Intusschen naderde de groep, die
er zoo flink op los stormde, van sedert hij Suter en Notter in 't oog kreeg. Maar deze
laatste? Bekommerde zich niet eens om de naderende bende. Eerst wat gegeten en
gedronken, en dan?... Met de zelfzekerheid van menschen, die zich de sterksten
weten, zetten zij zich weer in gang en zwier, en het achterstel van de bende, dat
zienderoogen vergroot. Suter wint in den sprint, omdat hij de rapste is, en ook, omdat
Notter zich niet eens verweert.
En enkele dagen later hernieuwen zij hun kunststuk in de Ronde van Keulen.
Samen weg, en door niemand meer bij te halen.
Naar het oordeel van meer bevoegde sportkronijkers uit die dagen, was Notter de
beste temporenner zijner generatie.
Spijtig dat zulke sterke boomen zoo vroegtijdig worden ontworteld in de stormen
van 't leven!
***
Zelfs Georges Ronsse sloeg tegen in dat onzalig jaar van 1926. Wij hadden hem bij
‘Automoto’ aanbevolen, met de mare:
- Ik denk; de grootste renner der laatste tijden!
En 'k hoore het Pierrard nog zeggen op 't einde van het seizoen: ‘ik geloof dat ge
u van dezen keer misrekend hebt’.
Verder zullen we zien, dat ik het algelijk bij 't goed einde had, maar 't is eender:
het kwaad dat er lijk mee bemoeid was in 1926. En de eenige, die stand hield en de
verwachtingen, die in hem werden gesteld, niet beschaamde, is
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Denis Verschueren, want hij won Parijs-Brussel, Parijs-Longwy en de Ronde van
Vlaanderen, om tijdens den winter 1926-27 met Pé Verhaeghen, het sterkste koppel
te vormen dat onder Van Hammée's beleid startte, in den wintervelodrom van Brussel.
De kunde van dat koppel? Was gemaakt van kracht en macht. Ze deden meer dan
hun tegenstrevers verwinnen: ook verpletteren!
Als ik van den ‘opkomenden Denis Verschueren’ spreek, dan denk ik onwillekeurig
en terzelvertijde aan mijn ouwen vriend Eugeen Wauters. Want onze kennismaking
ging eerder in aardige voorwaarden.
De club van Heist op den Berg, waarvan Wauters voorzitter was, kwam het
Interclub-kampioenschap te winnen met renners, die over meer kunde beschikten
dan naam en faam. Die verrassende uitslag bracht kritische beschouwingen mee,
waarvan de toon te Heist op den Berg niet bevredigde. En ik herinner me een brief
te hebben gekregen van Eugeen Wauters, waarin onder meer werd gezegd:
- Ge twijfelt aan de kunde van onze clubrenners? Wel, ik zal u onmiddellijk in de
gelegenheid stellen van uit te maken, of dat twijfelen ja dan neen gegrond is. Uit
name van Denis Verschueren, doe ik dan een uitdaging aan eender welke renner, om
over den afstand van het clubkampioenschap een rit aan te gaan, om in den minsten
tijd. Inzet naar beliefte. En 'k dring er op aan: ge kunt gerust uw beste en sterkste
Flandriens zetten!
Het bleef natuurlijk bij die uitdaging, en maar best ook, want nadien heeft Denis
Verschueren het bewezen, van in dien tijd de beste temporenner van 't land te zijn.
En wat wonderbaar mag heeten: vanaf dien dag heb ik met Eugeen Wauters, en
de mannen van Heist op den Berg - Sportief, vriendschapsbanden aangeknoopt, die
nooit meer werden doorgehakt - en aan die vriendschap altijd veel genoegen gehad!
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Waarom bleven de Kempen ten achter bij de Vlaanders?
In verband hiermee zou ik een ontwerp willen aansnijden, dat we reeds meerdere
keeren onder handen namen, in ‘Sportwereld’.
- Het Oostelijk gedeelte van 't Vlaamsche land, en hoofdzakelijk de streek van
Kempen en Haspengouw, heeft precies lijk in de Vlaanders, zijn gezonde en krachtige
jonge menschen en athleten. Hoe komt het dan dat zij inzake wielerkunde, nooit die
hoogte bereikten die we in 't Westelijk gedeelte van het land wisten halen?
Dit problema is weerdig van aandachtig bekeken en zorgvuldig uitgediept te
worden.
Want 't is een feit: in de Kempen en in Haspengouw hebben ze groote renners
gehad, kampioenen die zoo veelzijdig waren als de allerbesten uit eender welk gewest
van 't land. Maar ze bleven hangen, en groeiden niet ten toppen uit. Afzonderlijk
bekeken konden ze 't vergelijk ondergaan met de besten. Maar als groepeering, als
vertegenwoordigers van 'n gewest, bereikten ze nooit de hoogte der West-Vlamingen
bij voorbeeld.
- Hoe dat komt? vragen we.
Naast Denis Verschueren vonden we Gust Mortelmans, die in 1927 het
kampioenschap van België won, en naast Denis Verschueren zijn man stond in
Parijs-Tours van 1925. Naderhand kwam die wonderbare Pé Verhaeghen, met zijn
‘peddelend pootje’ en Gerard Loncke met Fons Schepers, die twee kampioenen van
het zuiverste en beste karaat, zoodat we in die tijden geneigd waren te schrijven:
- Eindelijk! De zonne van de sportglorie zal gaan doorbreken, in de mistige luchten
van de Kempen!
Maar 't bleef bij... ja, hoe zal ik het nu zeggen?...
Laat ons even stilstaan en ‘inventaris’ maken.
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Rond de vijf vernoemden: Lode Eelen, Huysmans, Vermeerbergen, Haesendonck,
Goris, Huygens, Dils, Rik Aerts, en meer anderen die voorafgegaan waren door Fons
Lauwers, Leenaerts, Claes, Valckenaerts, Budts of Nijssens.
Al goede renners, flinke elementen. Maar zou men het durven zeggen dat ze in de
wereld die aan sport doet, zooveel naam en faam hebben als de Flandriens bij
voorbeeld van Mac Bolle?...
En hoe komt dat? Welk is de reden?
***
Van Denis Verschueren belijden we 't: hij bereikte wel het hoogste, en kwam de
eigenlijke wereldfiguren het dichtst bij.
Maar Mortelmans?... Of hij wel uitgroeide in zijn volle lengte en hoogte als
renner?...
Gerard Loncke?... Zou men kunnen zeggen waarin hij onder lag bij Jules Van
Hevel?... We hebben hem dingen zien doen op piste, om er bij te blijven stille staan,
en het te belijden: neen, niemand die meer en beter kan, zelfs Jules Van Hevel niet!
En toch?... Deze is een wereldfiguur geworden. Heeft Loncke ooit zooveel bereikt?
Neen! En waarom niet?...
En Pé Verhaegen, die we wondere dingen zagen doen en waarvan we zullen
vertellen in ons boek: ‘Van menschen en dingen uit de Ronde van Frankrijk’. Wat
had hij dan te kort om te worden wat. Van Hauwaert is geweest en Odiel Defraeye?...
Hij heeft het zelf eenmaal gezegd aan konfrater Jaak Veltman:
- Ik heb gekoerst om wat te verdienen. Maar de passie voor de sport, en voor mijn
beroep als renner? Die heb ik nooit aangevoeld!
Fons Schepers? Ik weet hem nog beginnen aan 't Aubisque-gebergte in 1931, waar
hij eerst boven kwam, en 'k hoore 't Desgrange nog zeggen:
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- Waar hebt gij dien nieuwen Ronde van Frankrijkwinnaar nu weer uitgehaald!
Zoo sterk was de indruk die de machtige Schepers miek, op de volgende
sportkronijkers!
En hij won: Ronden van Vlaanderen, Omloop van Morbihan, Parijs-Nizza in zes
ritten, Luik-Bastenaken, Parijs-Belfort, kampioenschap van België en meer andere
groote koersen.
Hij was geboren en gemaakt om nog grooter uitslagen te behalen. Maar opeens?
Die zonne, die onderging aan 't firmament van de sport, eer ze ooit het Zuiden had
bereikt!
De trekwortel van dien sterken boom die geschonden was!
Van waar nu kwam dat onzalig verloop?... Bij Schepers een ontreddering van 't
organisme. Denis Verschueren vloog zijn vollen afstand uit. Maar Mortelmans? Pé
Verhaeghen en vooral Gerard Loncke? Van die werd meer verwacht en verhoopt.
En terecht. Van waar nu die teleurgang?... Of 't soms niet lag in den aard van hun
karakter en niet hong in de lucht van de streek?... Loncke was de rustige, passieve
athleet: het evenbeeld van de lijdzame bewoners van de droge, dorre heide.
Pé Verhaeghen meende een andere bestemming te hebben dan deze van ‘rijden
om het rapst’.
Mortelmans had een ietske van Loncke: lichamelijke kracht te veel, maar
impulsieve machten te kort!
Ze misten de verbetenheid van Vervaecke, de wilskracht van Romain Maes, de
volharding van Lucien Buysse, de vechtlust van Van Hevel, de overmoed van Van
der Meerschaut!
Zijn moreele factoren die voor den renner zijn, wat de brandstof is voor een motor!
***
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Confrater Achiel Van den Broeck, die des te meer van zijn Kempenland houdt, omdat
hij er geboren en gewonnen werd, heeft het vraagstuk meenen te kunnen oplossen,
en zijn besluit kwam hierop neer:
De renners van Limburg, Kempen en Haspengouw, boeten hun achterstel op deze
van 't andere gedeelte van het land en vooral op de West-Vlamingen:
1) - Doordien dat de nijverheid er min ontwikkeld is, faalt het min of meer - eerder
meer dan min - aan voeling met de menschen van buiten hun streek, wat mee
brengt dat men niet genoeg weet, wat er voor de wereld van nut en van belang
is. Dus? men weet er niet genoeg af van de sport, en daaruit volgt dat de renners
niet genoeg gewaardeerd werden, om te kunnen genieten van de
supporterswarmte en volksaanmoediging. Die onverschilligheid van de massa
brengt onvermijdelijk mee, gebrek aan bezieling bij de renners. En omdat de
kunde van de sport zoowel een zaak is van innerlijken toestand, als Van uiterlijke
gesteltenis, blijven de Kempische renners te veel buiten de zonne van den
vooruitgang.
2) - Er wordt geen begeestering verwekt, en daarom faalt het aan leidende en
steunende elementen als daar zijn clubs, velodroms, besturende menschen uit
de hoogere standen, te zeggen menschen die den weg kunnen wijzen naar
verbetering en vooruitgang, en die stoffelijke hulp kunnen aanbrengen, die
onontbeerlijk is bij jongens uit den volke. De jonge en beginnende renners
worden er te veel aan hun eigen overgelaten. Van daar zedelijke ontmoediging,
naast stoffelijke ontreddering en medegaande, gebrek aan lust om te volharden.
Tot daar Achiel Van den Broeck. En wij die het beamen: zeer juist gekeken en raak
gezegd. Maar die er ook een andere vraag bijhalen:
- Sport beteekent strijd. En of de Limburger en deze uit de Kempen, wel zoo
strijdlustig aangelegd zijn als de
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West-Vlamingen bij voorbeeld?... En of deze niet war mer zijn en heftiger van
karakter?...
Wat Felicien Vervaecke op een dag in Luchon-Pau van 1935 verwezenlijkte voor
Romain Maes, dat kan men maar alleen gedaan krijgen van iemand, die vloekt en
tempeest tegen zijn eigen. Hij vloekt, omdat hij zich voelt begeven, hoort ge 't, voelt,
en algelijk niet wil!
Ik weet Loncke nog opgeven in een Zes Dagen koers van Antwerpen waarin hij
gedurende 5 dagen en 23 uren de meerdere was. Hij gaf op, ‘omdat hij toch zoo moe
was’!
Welnu, die woorden zou men nooit gekregen hebben uit den mond van een
Vervaecke of Sylveer Maes.
En 't is in 't verschil van die karakters, dat het gebrek ligt aan diepte- en aan
hoogtegang bij de renners van Limburg, en van de Kempen.
Wij zeggen dit niet om te kritikeeren, maar wel opdat deze, die na zullen en moeten
komen, het zouden weten en er aan verhelpen!
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De groote Ronsse
Wij hebben het reeds gezegd: in 't jaar 1926 was Ronsse een ontgoocheling, niet
alleenlijk voor hem zelf, maar vooral voor zijn sportbestuurder Pierrard, en ook wel
een weinig voor mij, die het dierf voorspellen in de sportmiddens te Parijs:
- Misschien wel de grootste renner der jongste tijden!
Maar in 1927 nam hij al zijn weerwraak, en begon met Parijs-Robaais te winnen,
tegen een groep van wel 20 renners in den sprint.
Op den berg van Doullens betoonde hij reeds een zeker meesterschap, want zonder
er feitelijk om te doen, reed hij al zijn tegenstrevers uit het wiel, uitzondering gemaakt
voor Karel Pélissier, die eenige die hem bij houden kon.
Samen deden ze een lichte inspanning om weg te loopen, maar inziende dat het
nog te vroeg was, lieten ze zich weer inloopen. Een tweede ontsnapping van Ronsse,
te Arras, en voor een tweede maal liet hij de groep weer bij komen. En toen we hem
nadien vroegen: waarom die nuttelooze en overbodige krachtverspillingen? Toen
antwoordde hij zoo heel koelbloedig: ‘omdat ik met de weelde van m'n macht geen
weg wist’!
En dan, die sprint?... Hoeveel was 't nu?... Nagenoeg twintig renners. Ik zie de
bende nog aangestormd komen, van 800 meter ver. Aanzwellende golven die weg
en weere drijven op de branding van den strijd.
Nog 300 meter. Ik zie Ronsse in de vorenste lijnen. Ik sta naast den aankomstrechter
en instinktmatig haal ik het naar boven:
- Ronsse! Ronsse! Niemand anders dan Ronsse!
De groep bolt over de lijn. Een rookwolk van stof, om er niet door te zien, komt
hem achterna. En ik houd niet
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op van te roepen en te herhalen: Ronsse, 't is Ronsse die wint!
'k Zei het voor mijn eigen. Maar de aankomstrechter die den naam sedert zooveel
seconden hoorde uitschruwelen, en in zijn ooren tuiten, zoodat hij - misschien ook
wel instinktmatig, of onder den invloed - op 't papier zette: Ronsse!
Maar aan den anderen kant van de laan stonden de Fransche sportbestuurders, en
daar luidde het: Curtel, 't is Curtel die wint!
Wie was 't nu?... Ik heb den indruk dat het Ronsse was. De foto's die nadien
verschenen, stelden ons, en medegaande den aankomstrechter, in 't gelijk. Maar op
't oogenblik zelf? Ging het er schuw toe! Want de massa hield het bij Curtel, die
zelfs, we weten niet eens van wie, de bloemtuil kreeg voor den overwinnaar bestemd,
terwijl het Fransche volkslied werd aangeheven door het muziek.
Maar de aankomstrechter die zich niet van zijn stuk liet brengen, en het staande
hield: Eerste, Ronsse!
't Verwekte opstand, 't schopte herrie, maar 't bleef Ronsse!
Eerlijk gesproken, ik heb de overtuiging dat Ronsse won met... laat ons zeggen:
met 10 centimeters. Maar waarvan ik niet eens zeker ben is 't volgende: of de
aankomstrechter zich niet liet beinvloeden door mijn geschruwel, en of hij Ronsse
reeds niet op 't papier zette als overwinnaar, eer hij eigenlijk de meet over was?...
***
Een paar maanden later won hij Bordeaux-Parijs, ‘zonder ooit te hebben moeten
duwen’, heeft hij me dikwijls gezegd, en er bij herhaald in latere jaren:
- Mijn gemakkelijkste Bordeaux-Parijs - hij won er
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immers drie - is deze geweest die ik voor de eerste maal betwistte. Ik lei me in den
namiddag te slapen, en dacht wel eens aan dien langen afstand van 600 Km. Maar
omdat ik niet heel goed wist, hoe lastig het is, en hoe lang het duurt, had ik ook niet
het minste benul van wat er noodig was aan energieën en volharding, om dat lastig
werk ten goede te brengen.
- Ik hield het bij de eenvoudigste aller beredeneeringen: wat een ander vermag,
dat kan ik ook. En de kilometers zijn voor mij niet langer en niet lastiger dan voor
anderen.
- Maar later, als ik reeds goed wist wat Bordeaux-Parijs was, toen?... Kon ik me
wel gerust op 't bed leggen na den middag, maar aan slapen hoefde ik niet te denken,
omdat m'n gedachten niet vrij waren, maar gebonden aan dat eenbaarlijk einde weg
van 600 Km.
Die eerste Bordeaux-Parijs - van 1927 dus - won Ronsse in den sprint, tegen Benoit
en Van Slembroeck, niettegenstaande zijn band half ledig geloopen was.
En daarmee kunt ge. 't voor je zelf uitmaken, over hoeveel meer kunde en vermogen
- in 't Fransch: classe - Georges Ronsse beschikte dan zijn tegenstrevers.
En als we van hem zeggen dat hij den weerdigen tegenhanger is geweest van
Girardengo, van Lapize en Jules Van Hevel, dan hebben we ons te voren bedacht,
en nemen we de volle verantwoordelijkheid voor die getuigenis. Ten andere, we
zullen onze bewering staven met uitslagen, met feiten en gebeurtenissen.
***
Intusschen moeten we even een oogenblik stil staan, bij die andere ‘opkomende zon’,
die Fred Hamerlinck noemde, en die in de wereld van de wielerkunde zulke wondere
dingen heeft verrricht. Hij veroverde immers den titel van ‘koning der kermiskoersen’,
waarin hij, als alles
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regelmatig verliep, schier niet te verwinnen was; daarbij was hij omzeggens de beste
achtervolger van zijn tijd, en een der beste ploeg- en omniumrenners.
Terzelvertijde was hij zeer sympathiek, al pleitte zijn voorkomen nu niet eens te
zijnen voordeele. Want Hamerlinck was een natuurmensch. We bedoelen: van
voorkomen.
Hij was altijd deftig en beleefd, sober en eenvoudig. Maar hij miste de gebaren
en de mimiek van den artistwielrenner, lijk Karel Pélissier of Jan Aerts er waren.
Fred diende het eten op, lijk de pot het gekookt had. En als 't volk trots alles op die
kost verzot was, dan is 't doodeenvoudig omdat er kruim in stak, en hij met zuivere
boter was bereid, niet met margarine.
Wij herinneren ons zijn eerste optreden in den Omloop van Zuid-Frankrijk, een
koers van dewelke men zei: om hem te winnen moet men klimmer zijn!
Maar de sportbestuurder van Hamerlinck, die wilde leeren, of deze klimmen kon.
Daarom dat Pierrard hem in lijn bracht naast de befaamde klimmers van dien tijd:
Fontan en Lucien Buysse.
Eerstgenoemde kwam eerst boven op den Aspinberg, maar Fred die met hem mee
naar boven ging, en al de remmen moest toetrekken, anders ging hij den befaamden
klimmer zelf voorbij. Lucien Buysse kwam in derde positie boven, maar was algelijk
4 minuten achter bij Fontan en Hamerlinck.
Deze laatste zullen we nog achterhalen in koersen, die we verder zullen bespreken,
maar voor 't oogenblik houden we 't bij die beroemde match tegen Jules Van Hevel,
te Gent in den Wintervelodrom, waarvoor het heele sportieve België opgekomen
was.
Hamerlinck tegen Van Hevel! De man van morgen tegen deze van heden en van
gisteren! De kampioen in wording

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

258
tegen deze die reeds lang zat op den troon, die van roem en glorie was gemaakt!
Welk een botsing Welke spanning! Welke belangstelling! En welk een nasleep!
Want Hamerlinck won de achtervolging ‘cop stap’; Van Hevel was de betere in het
rijden over een Km. ‘om in den minsten tijd’; en na de snelheid gaf de
aankomstrechter: 1e Hamerlinck; 2e Van Hevel op 10 cm.!
Maar supporters van Jules die met die uitspraak geen vrede namen, en beweerden
dat deze wel 10 centimeter voren was. Het werd daarbij niet gelaten en de passies
werden opgezweept, bij middel van perspolemieken, zoodat er ten slotte twee groepen
scherp tegen over mekaar kwamen te staan. Middelerwijl waren de renners, te zeggen
Hamerlinck en Van Hevel beste vrienden geworden. Wat nog al dikwijls 't geval is:
dat de supporters het erger opnemen dan de renners zelf.
***
Het is in 't eigenste jaar 1927 dat we het eerste wereldkampioenschap op de baan
kregen, op den Nurnbergring in Duitschland.
Wij gingen er naartoe met onze beste renners, namelijk: Van Hevel, Gerard De
Baets, Vermandel, Sellier en Ronsse. Jan Aerts was ook van de partij, maar er werd
niet eens op hem gerekend, of er zelfs niet aan gedacht bij de heenreis, vermits hij
toch ‘maar een liefhebber was’.
Maar 'k geloof niet dat ik me in mijn leven meer heb misrekend, en dat ooit een
groep renners meer heeft ontgoocheld, dan deze die voor ons dat
wereldkampioenschap ging betwisten, uitzondering gemaakt wel te verstaan voor...
ja, voor Jan Aerts!
Er waren 8 ronden af te leggen van 21 Km. ieder, en na drie van die ronden waren
al onze beroepsrenners reeds buiten strijd: opgegeven omdat het te lastig was.
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Ge moet weten, er was bij elke ronde een zeer lastigen berg te beklimmen, die wel
2 Km. lang was, en stijgt tegen nagenoeg 10 %.
Het werd meer dan een nederlaag: een faljiet, eene katastroof! En 'k zie stuk voor
stuk ieder van onze renners te voet den berg opkomen, na drie ronden om te zeggen:
‘dat ze niet boven konden!’
De Italianen integendeel betoogden daar een meesterschap dat juist zoo
onbetwistbaar was, als onze nederlaag verpletterend.
De vier eersten van dat kampioenschap noemden: Binda, Girardengo, Piemontesi
en Belloni. En als er geen vijf waren, dan is 't omdat die vijfde uitgeschakeld werd
door breuk.
Binda werd dus wereldkampioen, tot meerder ontstemming en ontgoocheling van
Girardengo, die daar voor de eerste maal heeft gevoeld, dat er een tijd is van komen
en een van gaan!
Girardengo was verre van versleten, en nadien heeft hij nog meer dan eens Binda
verslagen, maar deze laatste die nieuw was en frisch en jong, en hij die 't voelde: een
weinig sleet.
Menschen uit de onmiddellijke omgeving hebben het nadien dikwijls verteld:
Girardengo die meer geleden heeft onder die nederlaag, dan onder eender welke
andere, tijdens zijn lange en rijke loopbaan.
Een andere verrassing, maar dan een zeer aangename voor ons: Jan Aerts won het
wereldkampioenschap zijner categorie.
We zullen wel gelegenheid hebben van op Aerts terug te komen, als we 't
wereldkampioenschap van 1935 bespreken, dat hij won te Floreffe.
***
Ik weet niet of Georges Ronsse wel ooit beter heeft ge-
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reden dan in 't jaar 1928, en nochtans, als we zoeken naar de overwinnaars der groote
baankoersen, dan komen we Jef Dervaes meer tegen dan Ronsse. Dit om te betoonen
dat de kunde niet altijd te meten is, aan de uitslagen zelf.
Al voegen we er onmiddellijk aan toe, dat Ronsse zijn baanseizoen afsloot met
eene roemrijke overwinning in 't Wereldkampioenschap te Boedapest, op de beste
renners van dien tijd.
Maar nooit wisten we hem beter rijden, in heel zijn loopbaan, dan in den
Parijs-Robaais van dat jaar, die hij nochtans niet won.
In de omgeving van Pontoise ontsnapte hij een eerste maal, met Karel Pélissier,
maar zoowel de eene als de andere wist het: nog te vroeg!
Te Doullens, bij de beklimming van den berg, geeft Ronsse ‘een duwke meer’,
ééntje maar, en hij komt alleen boven - al de anderen los. Hij laat zich inloopen, en
zoo gerochten we te Arras, met een hoofdgroep die 20 koppen sterk was. Ik zie het
nog gebeuren, op dat stuk weg van Arras naar Courrières. Ronsse zet zich aan de
leiding, en gaat zijn ‘gang’. Nu en dan keert hij zich om, lijk een boer die zijn land
aan 't beploegen is, en wil zien of de voren wel recht getrokken zijn.
Ronsse bedoelt wat anders: hoeveel verwoesting hij wel heeft aangericht? En dat
duurt? Tien, twintig, dertig, veertig kilometer, onverdroten en ongenadig voort, tot
dat... ja, ja, hoe was 't nu weer?... Tusschen Courrières en Seclin, nog twee renners
aan zijn wiel: Karel Pélissier en Meunier. Rebry, die juist los gereden was, volgde
op 100 meter.
Maar dieper in den achtergrond was er een ander renner, die 't eigenste werk van
Ronsse verrichtte, namelijk André Leducq, een jong Fransch renner, waarop kerken
van hoop en verwachting werden gebouwd.
Leducq leed bandbreuk op 30 Km. van de aankomst. Hij herstelde en terwijl andere
groote renners door Ronsse
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uit het wiel werden gereden, kwam hij, Leducq, weer naar voren en naderde het trio
Ronsse-Pélissier-Meunier.
Ik zie het nog gebeuren, 't was te Seclin: Ronsse keert zich voor de zooveelste
maal om, wellicht om te zien of zijn twee tegenstrevers nog niet zouden begeven.
Pélissier was juist aan 't rekken, te zeggen gereed om achter te blijven. Maar van die
‘zooveel seconden verpozing’ - binst dat Ronsse zich oprichtte en omkeek - miek
hij gebruik om ‘weer aan te kleven’; maar een paar Kin. verder moest hij zich eindelijk
- en voor goed - verwonnen geven.
Hij stapte van zijn rijwiel en liet zich boomslag omvallen, op den graskant, bezijden
de baan.
Men wilde. hem weer oprichten, en bezweren van voort te doen, maar 't kon niet
baten, want...
- Laat me gerust! In Godsnaam, laat me gerust, want ik kan niet meer l 'k Ben op!
'k Ben dood!
't Gebeurde op 10 Km. der aankomst! Tragisch, zeg ik, en diep-roerend!
Maar de trompende auto's die 't aankondigden dat er plaats moest gemaakt voor
een opdagenden renner. Wie kon het zijn?... Leducq met Rebry! Ongelooflijk en
toch waar!
Leducq won ten andere die Parijs-Robaais in den sprint, met een half wiel op
Ronsse. We doen niets af van deze prachtige overwinning en beamen de woorden
van André Trialoux, toen algemeen leider van den koers:
- Eindelijk heeft Frankrijk weer een kampioen gevonden!
Inderdaad, Leducq heeft nadien bewezen - en daar spreken we van als we de Ronde
van Frankrijk zullen verhandelen - dat hij een groot kampioen was. Maar die
Parijs-Robaais won hij, omdat Ronsse van te ver den sprint inzette, en omdat hij dien
sprint te betwisten had, met een half ledig geloopen band.
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Leducq was de groote overwinnaar, maar Ronsse een nog grooter overwonnene!
***
Hij werd eveneens verwonnen in Parijs-Tours, waarin hij den wondertoer
verwezenlijkte, van twee maal de leiders weer te vervoegen, na twee maal bandbreuk
te hebben geleden. Iets wat er hem niet te veel konden nadoen. Maar die inspanning
die te groot was, en de bekommering van Ronsse om zich degelijk te bevoorraden,
te klein, en de weerbots die onvermijdelijk kwam: een inzinking in 't zicht van Tours
zelf.
Het is na afloop van deze koers dat de renner Cuvelier - die de vijfde plaats
veroverde - van Karel Pélissier zegde tegen een der koersinrichters:
- Hij is bij ons gekomen op 4 Km. van Tours. En al die er bij waren hebben het
gezien: dat een auto te dicht naast hem reed ; lijk elke volger het weet, dat hij uit den
tweeden groep ontsnapte, achter een auto rijdende; het is ook van algemeene
bekendheid dat hij tijdens den sprint, Denis Verschueren een zwenk gaf - balanceeren
- en dat alles mag in Frankrijk. Waarom? Omdat hij Pélissier noemt!
***
Ronsse startte als groot favoriet in Bordeaux-Parijs, maar daar werd hij letterlijk
dood gereden door de saamgepakte krachten van Alleluia, J.B. Louvet en Alcyon.
Dat kwam in de eerste mate omdat Ronsse eigenlijk de grootste tegenstrever was,
en hij vanzelfsprekend vijand nummer 1 werd. Maar er was. ook wat anders bij
gemoeid.
Het jaar te voren viel Van Slembroeck in oneenigheid met zijn konstrukteur
Maisonnas, van J.B. Louvet, met het gevolg dat mits wederzijdsche overeenkomst,
de ver-
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bintenis te niet gedaan werd, en Slem nu bij Automoto aangeworven werd. Dat bracht
een sterke wrijving te weeg tusschen J.B. Louvet en Automoto, die in Bordeaux-Parijs
zouden uitvechten, wie van de twee de sterkste was. Automoto met: Ronsse, Van
Slembroeck en Notter. J.B. Louvet met: Verschueren, Hector Martin en Julien
Delbecque. Alcyon stelde in lijn: Dewaele, Mertens en Delannoy.
Delbecque, die van af den eersten dag ingelijfd was bij Alcyon, had kort te voren
zijn opzeg gekregen, en was bij J.B. Louvet gegaan om te zeggen:
- Laat me voor uwe rekening Bordeaux-Parijs betwisten, en ik durf het te zeggen
dat Alcyon dien koers niet wint!
Het is in die gemoedsgesteltenis dat de drie groepen aan den ‘Derby’ begonnen.
De eerste botsing kwam tusschen Poitiers en Chatellerault, waar om de beurt de
renners van J.B. Louvet en Alcyon demareerden, aan Ronsse de zorg overlatende
van telkens bij te trekken.
Want Notter was reeds buiten strijd, en Van Slembroeck hielp over dat het ging;
binst den nacht bandbreuk geleden hebbende, had hij een groote inspanning moeten
doen, en bijna 100 Km. rijden om bij te komen, zoodat hij, als de ‘slag’ begon, er
niet meer zoo snijdig op zat! Met het gevolg dat Ronsse een vreeslijk ongelijken
strijd door te voeren had.
Dat duurde dertig, veertig, vijftig Km. Slem was als razende, en Ronsse was er 't
herte van in, van zijn eigen en beste vrienden, Mertens en Delannoy, met wien hij
schier alle dagen op oefening ging, ook zoo ongenadig tegen hem te zien vechten.
- Wat wilt ge?... 't Is Alcyon die betaalt en beveelt. Wij hebben niets anders te
doen dan te gehoorzamen!
De uitslag bleef niet achter: Dewaele, Neuhard en Hector Martin namen voorsprong,
Delbecque, Verschueren,
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Delannoy en Mertens hielden Van Slembroeck en Ronsse in bedwang, tot dat deze,
op de boorden van de Loire, tusschen Tours en Amboise, aan zijn sportbestuurder
Pierrard vroeg: ‘om te mogen opgeven’.
- Lichaamlijk gebroken en zedelijk geknakt!
- Ik kan het toch onmogelijk volhouden, alleen tegen zes!
Aldus Ronsse, die bittere tranen weende! Was een smartelijk en treffend oogenblik.
Eenmaal Ronsse ‘buiten strijd’ had Delbecque geen andere bekommering meer,
dan ook ‘Alcyon’ er uit te rijden, wat hem wel niet gelukte omdat Maurits Dewaele
flink op dreef was, maar ‘Potter’ mancevreerde toch dusdanig dat hij zijn ‘stalmaat’
Hector Martin bevoordeeligde, bij zoover dat laatstgenoemide een schitterende zege
behaalde, des te meer dat hij in deze koers gereden had zooals hij het kon, voor dat
hem het ongeval overkwam, waarvan we spraken op andere bladzijden in dit boek.
Ronsse werd verwonnen door de overmacht, en Alcyon gedeeltelijk geslagen
omdat Delbecque zich wreken wilde!
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Het wereldkampioenschap van 1928
Ronsse won weliswaar Parijs-Brussel, maar ter waarheids-wille moet beleden, dat
de bezetting van die koers niet van de sterkste was. De konstrukteurs hielden zich
min of meer afzijdig, en de voornaamste renners kwamen niet starten.
- Ik heb nog geen enkele koers dit jaar gewonnen, en 'k loop gevaar van niet
aangeduid te worden voor 't wereldkampioenschap. Laat me die Parijs-Brussel
betwisten en 'k win hem.
Aldus Ronsse tegen Pierrard, die zich eindelinge liet overhalen en Ronsse liet
starten, die won ‘op zijn één been’.
't Gevolg was, dat hij eerste kandidaat werd voor 't wereldkampioenschap, naast
Jules Van Hevel en Jef Dervaes, die de eene overwinning na de andere kwamen te
behalen.
Die ‘keuze’ voor 't Wereldkampioenschap liep ook niet van een leien dakje. Gust
Mortelmans van Heyst op den Berg was immers Kampioen van België, en stond er
op van aangeduid te worden.
- Als de nationale kampioen niet weerdig is van afgevaardigd te worden, wie heeft
er dan wel recht op?...
Aldus Mortelmans en zijn clubleiders, die 't geding brachten tot op een zitting van
den Hoogeren Raad van den Belgischen Wielrijdersbond, waar Mortelmans dreigde
van zijn trui af te leggen en terug te sturen. De Bond liet zich echter niet beïnvloeden,
des te meer dat de Antwerpsche afdeeling de kandidatuur van Jef Dervaes steunde,
en het bleef tenslotte bij wat gekijf in de pers, en opstootjes onder de supporters.
Maar dat wereldkampioenschap?... Had bijna een dramatisch verloop.
Italië zette zijn allerbeste renners: Girardengo, Belloni en Binda.
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‘Die waren niet te kloppen’. Zoo meende men in Italië, en zoo dachten al diegenen
die wisten dat de weg redelijk bergachtig was. Maar?... Ze rekenden zonder den
naijver die ontstaan was tusschen de ‘komende’ Binda en de ‘dalende’ Girardengo,
van sedert het wereldkampioenschap dat in 1927 door Binda werd gewonnen.
De deelnemers waren geen 20 Km. ver, of daar demareert Jef Dervaes, zoo maar
eens om te lachen. Hij wordt bij gehaald. Maar onmiddellijk daarop vliegt Jules Van
Hevel uit, zooals hij dat alleen kan, en in min dan één minuut heeft hij 300 meter
voorsprong. Op dit oogenblik zet Girardengo het verweer in. Maar Binda komt hem
niet ter hulp. Belloni, die ‘voor Binda rijdt’, evenmin. En de overige deelnemers
zitten mekaar zwijgend te raadplegen om te vernemen ‘wie het dan wel zal doen’.
Van die korte aarzeling maakt Ronsse gebruik, om op zijn beurt te demareeren.
Nieuwe en andere aarzeling in den groep. Van Hevel ziet Ronsse afkomen. Hij
vertraagt een weinig, en samen gaan ze dan een strijd ‘op leven en dood aan’, tegen
de gansche groep.
Ronsse en Van Hevel! Twee volbloedpaarden! Twee bloktreinen! Twee ‘vechters’!
Bezield met de vurigste begeerte om te winnen, en die kans voor 't grijpen zien! En
als twee zulke renners in volle ‘actie’ zijn, wie dan is er wel bekwaam - altans over
een zekeren afstand om ze in bedwang te houden, en bij te halen?...
Na 50 Km. afstand hebben ze 10 minuten voorsprong. Het gebrek aan
verstandhouding bij de tegenstrevers deed het eene, de ontmoediging het andere, en
de drie Italianen gaven weldra op. Van af dit oogenblik was het zeker: of Ronsse of
Van Hevel zouden wereldkampioen worden!
Maar?... 't Gebeurde aan Km. 80. Ronsse lag op kop. Van Hevel aan 't wiel. Vóór
hen, een gespan met ossen. Een der dieren slaat weg en weder met den steert. Ronsse
op kop, rijdt er rakeling naast. Hij komt voorbij. Jules
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volgt. Op 't oogenblik dat hij voorbij komt, hapert de steert - lees goed, beste lezer
- van den os aan het handvat der remmen op de stuurstang, met het gevolg, dat Van
Hevel zoo plots als ongenadig ten gronde wordt geslingerd.
Hij is gekwetst, aan handen en beenen, en over het heele lichaam. Toch springt
hij weer recht, en op 't rijwiel. Ronsse is 300 meter voren. Deze die 't zich afvraagt:
- Wat zou ik? Wachten?... Dan laat ik een gevaarlijk tegenstrever weer bij komen.
Alleen voort doen? Nog zoo ver en nog zoo lastig.
Wachten deed hij eigenlijk niet. Maar hij reed ook niet al wat hij kon. Na 10 Km.
achtervolging komt Van Hevel weer bij: hij ziet rood van 't bloed. En lijdt erge pijnen
aan de hand. Maar?... Als het gaat om een wereldkampioenschap? Dan heeft men
het recht niet te zwichten voor die ‘kleinigheden’. En Van Hevel trekt zijn streng
naast Ronsse, tot dat... ja, 't was aan Km. 130 dat hij het zei:
- Aflossen? Ik kan niet meer. 't Begint me te duizelen in den kop.
Hij verloor immers veel bloed, en daarbij, en dat was 't ergste: zijn eten en zijn
drinken was bij den val gebleven, en hij dierf het niet aan, van er te vragen aan
Ronsse, wetende dat deze ook maar 't hoogst noodige had.
Deze laatste drong aan bij Jules om te helpen, omdat hij er niet zeker van was: of
hij veinsde, met de bedoeling van zich wat te herstellen van de gedane inspanningen,
om een meer vermoeiden Ronsse dan te kloppen in den sprint; ofwel, als hij werkelijk
niet meer en niet beter kon!
- Het antwoord zal ik zelf halen...
Zei Ronsse bij zichzelf, aan den voet van een berg, waartegen hij wat rapper ging
opklauteren. Almeteens een zucht, en een: ‘ga maar, ik kan niet meer’. Van Hevel
stapte af, en 't was met hem gedaan: teenemaal uitgeput!
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- Nog 70 Km. alleen, en die gloeiende hitte en over die lastige bergen! Dat kan ik
nooit bolwerken!
Aldus Ronsse. Maar zooveel seconden later speelde 't in zijn hoofd:
wereldkampioen worden?... Daarvoor moet men heel wat kunnen lijden en verdragen.
Later vertelde hij dat hij meer dan eens, op 't laatste van dien rit, voelde aan 't gevaar
van te duizelen en te bezwijmen, maar telkens vocht hij er tegen met den moed van
de wanhoop, en met de altijd sterker wordende begeerte om wereldkampioen te
worden.
Hij won dat kampioenschap en werd te Antwerpen gehuldigd als een Prins. Samen
met dien anderen Sinjoor, Jef Dervaes, die niet gewonnen had, maar zoo behendig
in de kaart van de wegloopers Ronsse en Van Hevel speelde bij dezer ontvluchting,
door elke poging van de tegenstrevers om na te zetten, zoo handig te neutraliseeren
met een tegenaanval van zijnentwege.
Volgens mij is 1928, Ronsse's beste jaar geweest. Hij won maar één koers van
beteekenis. Maar 't is juist bij die eenige zege dat hij betoonde van een groot en
weerdig wereldkampioen te zijn.
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Fred Hamerlinck
Het is in 1927, als we ons niet bedriegen, dat we 't zegden tegen Automoto's
sportbestuurder:
- We hebben een nieuwe en kostelijke aanwinst voor uw ploeg: Fred Hamerlinck.
Inderdaad, deze kwam van bijna zooveel juniorskoersen te winnen als hij er
betwistte. En die overwinnigen?... Haalde hij thuis met een weergalooze sprint,
waarmee hij scheen begaafd, of met voorsprong, al naar beliefte, of naar gelang het
paste.
Menschen uit zijn onmiddellijke omgeving beweerden, dat hij een groot kampioen
in wording was. Van daar onze aanbeveling bij Pierrard, want persoonlijk hadden
we hem nog niet zien rijden, omdat we nooit den tijd vonden om ons bij de juniors
op te houden.
En dat jaar 1927 verliep, zonder dat Hamerlinck zich bijzonder onderscheidde bij
de beroepsrenners; hetzelfde voor 1928, al bewees hij nu en dan wel eens, dat er
meer in hem stak, dan hij er tot dan toe uithaalde.
Aardig toch? Maar zooveel beste juniors die, bij den overgang naar de
beroepsrenners, blijven nestelen gedurende een zekeren tijd, tusschen ‘hangen en
wurgen’. Zoo was Ronsse in 1927, en Hamerlinck in 1927 en 1928. Alleen Deolet
miek eene uitzondering, die in 1929 beroepsrenner werd. en zich bijzonder
onderscheidde in Parijs-Robaais, waarin hij de zege aan 't betwisten was tegen Ronsse,
toen hij samen met deze ten gronde stuikte, op 100 meter r der aankomst. Daar hebben
we 't verder over; eerst houden we 't bij Hamerlinck, die in de eigenste Parijs-Robaais
met Ronsse, Deolet en Meunier ontsnapt was, en zoo goed als eender wie, zijn kans
op winnen had, toen hij op 40 Km. der aankomst bandbreuk leed.
Ik herinner me nog dat bevel van Ludovic tegen de
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drie voornoemde renners, die bij den groep Alcyon behoorden:
- Hamerlinck zal zijn deel aan de leiding gaan, ofwel zult ge hem niet meer laten
colleeren.
Gebeurde te Henin-Lietard.
En Fred, die, zonder beschutting en tegen den van bezijden komenden wind, aan
't worstelen was, één tegen drie dus, toen zijn band begaf. Of hij het anders zou
uitgehouden hebben? Weten we niet.
Maar waarin hij het wel uithield, dat was in de kermiskoersen, waarin hij den
ongekroonden koning werd. Ik weet het nog van die week toen hij er drie won: te
Wondelgem, Heusden en Balgerhoeke. In dat slag was hij werkelijk onklopbaar.
Maar 't belette hem algelijk niet op 't einde van 't seizoen, den grooten Wolberprijs
te winnen, en daarmee bediende hij deze van antwoord die dierven schrijven en
beweren:
- Een beste kermiskoerser, dat, ja, maar baanrenner naar den eigenlijken zin van
't woord, dat is Hamerlinck niet!
De waarheid is, dat deze door Ons Heere bedeeld werd, met uitzonderlijke
athletieke eigenschappen, zonder daarom over een sterke gezondheid te beschikken.
Van daar een klein tekort aan uithoudingsvermogen. Misschien wel omdat de nerveuse
tert van den sprinter niet genoeg getemperd was.
Van sprinters gesproken, het is in dat eigenste jaar 1929, dat we Jef Scherens een
baankoers wisten winnen bij de onafhankelijken, namelijk te Melsele. Maar laat het
ons voorloopig bij Hamerlinck houden, want in wezen en zijn als renner, is hij altijd
voor sportkronijkers meer geweest, dan een groote kermiskoerser en kampioen op
de piste: ook een schier ondoordringbaar raadsel.
***
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Inderdaad. Het mangelde hem wat aan dat onverstoorbaar uithoudingsvermogen,
van den Bordeaux-Parijs-winnaar Ronsse; en als tegenstelling daarvan moeten we
aanstippen: dat hij in achtervolgingsmatch op de piste, schier onklopbaar was, en
geweest is.
Het is ons niet te doen om hier een eerelijst af te kondigen, van Hamerlinck's
overwinningen allerhande, vooral op de piste en in achtervolgingen en omnium's.
Maar veel van dit slach koersen zal hij er toch niet verloren hebben. Voor een begin
haalde hij het, alhoewel niet gemakkelijk, tegen den sterken Jules Van Hevel en den
schier onklopbaren Girardengo.
In zijn verdere loopbaan heeft hij al de specialisten dier vertakking van de
wielersport ontmoet, en beurt om beurt verwonnen ook, en ondermeer den
ongenaakbaren Raynaud in achtervolging, lijk het een andere waarheid is, dat hij
het, tegen alle verwachting in, op een dag moest afleggen tegen Jan Pijnenburg, die
weeral een artist-kunstenaar was in de pistekoersen. Hamerlinck, we zegden het al
- was een dankbaar onderwerp voor den sportjournalist, die naar den mensch wil
gaan zoeken in den athleet.
Zelfs van buiten-uit bekeken was hij een tastbaar raadsel. Men zag het hem aan
dat hij niet uit hard, zeer hard hout gesneden was. En nochtans, als men zijn vader
bekeek, dan zou men bang geworden zijn van in die handen terecht te komen. De
schouders van een reus en de armen van een smid.
Van vader kreeg hij een zeker deel van die macht. Werd men gewaar in zijn
beruchte achtervolgingsmatchen. En in zijn ‘kilometer om in den minsten tijd’. Of
hij zich weren kon, en sterk inspannen?... Alleen Scherens en Kaers konden hem, op
dat gebied, te bij komen. Als Hamerlinck een achtervolgingsmatch te loopen had,
was het altijd een ‘of winnen of er bij vallen’. Of hij er soms niet aan bezweken is?...
Want hij heeft ten slotte aan 't koersen
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moeten verzaken, om gezondheidsredenen, nog eer hij het hoogste had bereikt, en
toen de zon van zijn sport-glorie nog in een zeer hooge hemel hong. Er altijd zooveel
spijt van gehad, meer dan we zeggen en schrijven kunnen, om die voorbarige aftocht,
want Hamerlinck was sympathiek, zeer sympathiek zelfs, zonder dat we zelfs kunnen
zeggen waarom, en hoe het kwam.
Hij zocht nooit te vleien. Hij was noch handig noch kunstig van voorkomen.
Volstrekt niet aanstellerig. Hij drong zich niet op, tenzij... ja, tenzij in de arena, als
het vuur van den strijd hem te pakken had, of de vlam van de achtervolgingskoorts
hem verteerde Dan was hij meer dan schoon: hij was subliem!
Prachtig in het ontplooide machtsvertoon en heerlijk in de uitgestalde en
weergalooze kunde.
Indien ik dierf, 'k zou zeggen dat Hamerlinck schoon was in zijn leelijkheid! Niet
het minste aanstellerig en juist zoo groot van kunde, als eenvoudig van manieren en
gebaren of voorkomen.
Een heerlijke figuur uit de wereld der wielerkunde, en waarvan we nog zullen
vertellen, en wondere dingen verhalen, uit de eenige ronde van Frankrijk die hij
betwistte; en een van wien men zei bij zijn vroegtijdig afscheid: hij laat een leemte!
Spijtig dat de wielerbeweging niet meer van dat slach kampioenen voortbrengt.
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Ronsse wint Bordeaux - Parijs en 't Wereldkampioenschap
In dat jaar won Jef Dervaes de Ronde van Vlaanderen, en Kamiel Degraeve van
Beirvelde, de Ronde van België. En beide renners, precies lijk André Verbiest uit
die dagen, die van het tooneel van de sport verdwenen, eer hun rol uitgespeeld was.
Verbiest had zoo enorm veel athletieke vermogens. De draad ervan werd zoo ineens
stukkend gesneden. En Kamiel Degraeve? Die verdween lijk hij kwam: op een
verrassende en onaangevoelde wijze.
Wie dacht er aan, van hem favoriet te maken voor die Ronde van België, die hij
won omdat hij de beste was?... En wie zou het hem aangegeven hebben, als men er
voren stond, dat hij het kon?... Hij won die Ronde en nadien?... Die overwinning
was tezelvertijde zijn zwanenzang.
Anders is 't gesteld met Dervaes: gezondheid te koop, kunde te over. Hij won
koersen, en veel. Maar niet genoeg. We bedoelen: had hij gewild, hij klom veel
hooger. Ronsse heeft het me meer dan eens gezegd: Jef Dervaes, die kan meer dan
ik! Ronsse won drie maal Bordeaux-Parijs en twee maal het wereldkampioenschap.
En Dervaes?... Hij was lijk Marcel Buysse: rijk begaafd uit de natuur, maar niet rijk
aan eeretitels.
Ronsse had meer van Hamerlinck dan van Dervaes, naar den uitwendigen vorm
bekeken. Of beter, hij had genoeg van de twee om den grootsten renner van zijn tijd
te zijn: én snelheid én uithoudingsvermogen, en, vooral, liefde voor zijn beroep en
zijn kunde!
Wij schreven het reeds: hij won het wereldkampioenschap van 1928. Hij won ook
dat van 1929, en ik vraag het me nu nog altijd af, of ik wel ooit in mijn lange loopbaan
meer bereerd werd, dan op dien dag te Zurich, toen
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men Ronsse de vlag van wereldkampioen om de schouders hong?...
Dat kwam zoo. 't Jaar te voren werden Girardengo, Binda en Belloni gestraft door
de Italiaansche wielervereeniging met schorsing, om hun kansen op winnen in 't
wereldkampioenschap niet naar behooren te hebben verdedigd. En voor Zurich?
Zond Italië Binda, met Frascarelli en Piemontesie als tegenhangers, of beter, als
knechlen. Want ze hadden werkelijk betere renners, dan deze laatste, om Binda te
vergezellen, als daar waren, Girardengo, Belloni, Linari, zelfs Negrini, maar juist
daar zat het hem: die renners zouden hun eigen kans loopen, en dat wilde Italië doen,
‘omdat ze zeker waren van te winnen met Binda’, als deze maar behoorlijk geholpen
werd door renners, die hun eigen kansen offerden ten zijnen bate.
Wij gingen er naar toe met Ronsse, Dervaes en Jef Wanters. Deze laatste heeft
bandongeval in den beginne. Dervaes wat verder. Ze gerochten om de beurt wel bij
den hoofdgroep, maar Wauters begaf bij het bestijgen van den berg, die de aankomst
vooraf ging, en Dervaes voelde bij den sprint, dat hij wat te kort kwam aan krachten:
deze die hij verspeelde om na band- en guidonbreuk weer te vervoegen.
Bij de bestijging van den berg, waarvan hooger spraak, daar zou Binda al zijn
tegenstrevers verspelen, om alleen toe te komen. Zoo was er van hooger hand beslist,
en dat hoopte heel het sportieve Italië.
En inderdaad, bij de beklimming verspeelde Binda al zijn tegenstrevers,
uitzondering gemaakt voor Ronsse, en dat deze hem bijhouden kon, was meer dan
een verrassing en ontgoocheling, 't was een ontmoediging, wat hem de goeste benam
om zijn inspanning voort te zetten, met het gevolg dat Dervaes en Frantz en nog een
paar andere renners weer bij kwamen, om mede te sprinten voor de overwinning.
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Ronsse die won met enkele centimeters vóór Frantz. Binda behaalde de derde plaats.
Was voor de Italianen de grootste ontgoocheling die ze ooit in
wereldkampioenschappen opliepen. En voor mij?... Een der schoonste dagen uit mijn
lange loopbaan!
Ronsse was meer dan een groot renner: hij was ook een schoone figuur als mensch
en sportman.
***
'k Zie hem nog staan weenen, na afloop van Parijs-Robaais, van dat jaar. Want Ronsse
was juist zoo koppig in den strijd, als lauw en gevoelig bij tegenslagen.
De aankomst van Parijs-Robaais zou plaats hebben op een stadion welker ‘piste’
vierkantig aangelegd was. Ronsse komt eerst binnen. Deolet aan 't wiel, Meunier in
derde positie. De sprint is volop aan den gang. Men kwam in de laatste bocht, of als
ge wilt, aan den laatsten hoek, waarachter de rechte lijn van honderd meter lag die
naar de aankomstlijn leidde. Deolet kwam opzetten naast Ronsse. Of ze bij het
aanwenden van geweld mekaar raakten? Denkelijk, want ze stuikten alle twee ten
gronde. En Meunier, die op twee lengten volgde, kon voorbij, en won op die wijze
Parijs-Robaais van 1928.
Hier even een woord over Deolet. Als we zullen spreken over ‘Menschen en
Dingen uit de Ronde van Frankrijk’ zullen we meer vertellen over dezen renner, die
geroepen was om Ronsse op te volgen, en misschien - wie weet? - over meer
lichamelijke eigenschappen beschikte.
Van junior ging hij met den slag over naar beroepsrenner, en dat werd hem wel,
en ook mij persoonlijk wat aangewreven: ‘die sprong’ van 't laagste naar 't hoogste
die te gewaagd was. Zoo schreven de konfraters. Ik meende 't anders:
- Als men kan wat Deolet vermocht, was men op zijn
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plaats bij de beroepsrenners. En hij bewees het met zijn Parijs-Robaais en met zijn
Parijs-Rennes, die hij won.
Ik herhaal het: In ons boek over de Ronde van Frankrijk zullen we van hem meer
vertellen, en vooral van zijn voorbarig en betreurd afscheid uit de wielerbeweging.
Hij was een boom die te vroeg ontwortelde.
***
Bonduel won de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Rijsel, en had zijn kans op zege
in Bordeaux-Parijs, toen een stom ongeval te Poitiers hem buiten koers kwam te
stellen.
Ik zie. het nog gebeuren: de gangmakers voor Bordeaux-Parijs stonden opgesteld
boven op een berg, ongeveer 3 Km. voorbij Poitiers.
De deelnemers waren gekomen aan den voet van dien berg, en in een draai van
den weg, toen een auto van uit tegenovergestelde richting komende, dus berg-af
rijdende, met volle snelheid in den groep terecht kwam!
Was me dat eene ramp! Rijwielen die opgeheven en in de lucht geworpen werden
Vijf, zes, zeven renners die ten gronde stuikten, hals over kop! Verwrongen kaders
Gebroken wielen! Gehuil en gekerm der gekwetsten!
- Of er geen dooden zouden te betreuren zijn?...
Was onze eerste vraag en bekommernis.
Bonduel en Merviel waren er het ergst aan toe. Martin niet veel min. Van
Rijsselberghe zette de achtervolging in en moest 165 Km. rijden om den hoofdgroep
weer te krijgen. Romain Gijssels, die als gangmaker optrad, werd ook gekwetst,
evenals Miel Decroix, die een schouderbreuk opliep.
Gelukkiglijk geen dooden. 't Had anders kunnen verloopen, want de schok was
brutaal en geweldig.
Ronsse won dien Bordeaux-Parijs in den sprint tegen Frans Pélissier en meer
anderen. De Franschman had
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noehtans een list verzonnen.. Hij wist dat or pisterijwielen gereed stonden, aan den
ingang van den velodrom om den sprint te betwisten. Was toegelaten door het
reglement. Pélissier liet zich ook een rijwiel bereiden, en gereed zetten, maar buiten
iemands weten hadden zijn sportbestuurder Veron, en Pélissier beslist van een lichte
baanvelo te nemen met pisteverzet, tusschen Versailles en Parijs, dit om tijd te winnen
bij het binnenrijden van den velodrom, en mogelijks zijn tegenstrevers te verrassen.
Maar de verzorger van Pélissier, die te Parijs gebleven was, en van die verandering
niets afwist, greep zijn renner vast bij het binnenkomen van den velodrom, om hem.
te helpen bij de verandering, en eer hij het aannam dat Pélissier niet van rijwiel
veranderen zou, verloor deze ongeveer 30 meter. Niettegenstaande dat, nam hij toch
nog 50 meter voorsprong, en. het publiek dat hem naar de eindmeet dreef met
begeesterende en vertwijfelende kreten van aanmoediging,
Maar intusschen was Ronsse onder doom gekomen, en meter voor meter knaagde
hij tijdens die laatste ronde aan den voorsprong, om ten slotte toch nog te winnen
met 3 lengten!
Daarmee veroverde Georges Ronsse In drie jaar tijd, drie maal Bordeaux-Parijs,
en twee maal het wereldkampioenschap. Iets wat er hem nooit renners hebben voren
gedaan en wat hem ook niet rap zal nagedaan worden. Maar ter waarheidswille moet
het gezegd: dat Frans Pélissier de verdienstelijkste koers deed.
Hier een bijzonderheid die niet genoeg meer geweten of gekend is. Twee jaren te
voren meende Frans Pélissier ‘dat zijn tijd om te gaan gekomen was’ en hij ‘legde
er de pees af’ - lees: stoppen van koersen.
Maar nadien?... Had hij er spijt van en hij zou herbeginnen. Gebeurde in 1930.
Welnu, in zijn besten tijd reed hij niet beter dan in Bordeaux-Parijs van dat jaar.
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Het geding Maréchal - Vervaecke
De meest schokkende gebeurtenissen van dat jaar 1930 zijn nochtans geweest: het
wereldkampioenschap dat te Luik werd betwist, en waarin de groote kanshebbers
Hamerlinck en Joly de wapens uit de handen werden genomen, beurtelings op 35 en
20 Km. der aankomst, ter oorzake van ongevallen, zoodat Ronsse alleen overbleef
om het tegen de saamgepakte krachten van Guerra en Binda op te nemen. Daar
vertellen we verder van. Eerst van het geding dat ontstond na Parijs-Robaais van dat
jaar.
Maréchal was de opkomende kampioen, waarnaar men al zoo lang en zoo vurig
verlangde in Frankrijk, om de generatie der Pélissier's te vervangen, en weer post te
kunnen vatten in de arena der internationale baankoersen.
Tusschen Doullens en Arras, demareert Leander Ghijssels - niet verwarren met
Romain Gijssels, waarover we 't wat verder hebben, en die een opvolger moest
worden van Georges. Ronsse. Als hij nagenoeg 100 meter voorsprong heeft, wipt
Maréchal er achter, met Julien Vervaecke aan 't wiel. Deze drie komen bij mekaar,
en gaan onmiddellijk de onuitgesproken overeenkomst aan, van mekaar te helpen
om vooruit.
In de groote roep zitten de favorieten naar mekaar te kijken, als wilden ze vragen:
wie van u begint aan de achtervolging?... Maar er werd zoo lang getalmd tot dat...
ja, tot dat het te laat was, want de drie ontsnapten gingen zich niet bij de pakken
neerzetten, en eer de tegenstrevers goed het gevaar hadden gesnapt, waren Maréchal,
Vervaecke en Ghijssels al buiten schot.
En dan?... Te Henin Lietard heeft deze laatste bandbreuk. Vervaecke rijdt voor
Alcyon. En dezes sportbestuur-
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der moet bij zich zelf de volgende. overweging hebben gemaakt:
- Maréchal is rapper dan Vervaecke in den sprint. Waarom hem dan naar de
aankomst helpen trekken?... Terwijl ik in den achtergrond Ronsse heb, om dien sprint
te winnen, als hij kan vervoegen. Vervaecke zullen we dan maar verbieden, van nog
aan de leiding te gaan. Zoodat Maréchal verplicht wordt van het werk alleen te doen,
met de hoop dat hij er zich bij vermoeie, zoodat Vervaecke de kans krijgt van ten
slotte alleen weg te geraken.
Aldus redeneerde Ludovic. En 't is tusschen Carvin en Seclin op ongeveer 30 Km.
der aankomst, dat hij deze onderrichtingen aan Vervaecke overmaakt. Onnoodig te
zeggen dat Maréchal ‘er niet geeren bij was’, bij zooverre dat hij Vervaecke schold
en Ludovic de grofste benamingen naar 't hoofd slingerde. Hij ging te werk lijk een
razende, en tempeestte lijk een dierentemmer. Te Leurquin springt hij van de grove
kalseide op den effenen zijweg. Vervaecke heeft het niet gesnapt en verloor dus
voeling. Maréchal beproeft het van zijn tegenstrever kwijt te spelen, maar deze slaat
den aanval af, en te Hem neemt hij zelf het offensief; maar ook Maréchal weerstaat
aan den aanval. En ten slotte - we waren gekomen op 7 Km. der aankomst - vraagt
Maréchal aan Vervaecke voor de allerlaatste maal, van ‘kop te gaan’. Deze weigert,
en dan?... Opeens maakt Maréchal een gebaar, en paf!... met zijn hand slaat hij
Vervaecke in 't open wezen, en wel met zooveel geweld dat deze ten gronde stuikt,
en in den gracht terecht komt.
Maréchal kiest het hazenpad. Vervaecke kruipt al schreiende en tempeestende uit
den gracht, weer op zijn rijwiel, en zet den Franschman na. Hij nadert meter voor
meter, maar de aankomst is te nakend. Maréchal komt eerst over de meet, met
nagenoeg 150 meter voorsprong op Vervae-
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cke, die van zijn rijwiel afspringt, en den Franschman te lijve wil.
Toeschouwers en helpers of verzorgers mengen zich in het geschermutsel, en 't is
aan de gendarmerie te danken, dat er niet een gevecht in regel ontstond, tusschen
Fransche en Belgische toeschouwers.
Alcyon protesteert. Maréchal verweert zich met het uitvluchtsel ‘dat hij het niet
met opzet deed’, maar de Fransche koerskommissaris Degraine is kranig en kordaat:
- Hij heeft moedwillig geslagen en met opzet gehinderd!
De koersleiders zochten eerst de zaak op de lange baan te schuiven, onder
voorwendsel dat de Fransche Wielrijdersbond over het geschil zou uitspraak doen,
na nader onderzoek. Maar Alcyon liet niet los ‘vermits er een beschuldigende
verklaring is van een koerskommissaris die ooggetuige was’. Na een korte
beraadslaging viel het besluit:
- Maréchal achteruit gesteld, naar de tweede plaats, en Julien Vervaecke
overwinnaar van Parijs-Robaais!
Onnoodig te zeggen dat deze beslissing viel, lijk een steen op het hert van de
Fransche supporters, die nu al zoo lang zaten te wachten, naar een zege in
Parijs-Robaais, en naar een weerdigen opvolger van Lapize en andere Trousseliers.
Er werd nog wel wat herrie geschopt in de bladen, en geschermutseld in de middens
der rijwielnijverheid, maar enkele weken later ging het orkaan van zelf liggen, toen
Maréchal op schitterende wijze, en met een onbedingd meesterschap, Parijs-Tours
veroverde.
In die koers bewees hij, en ten overvloede, dat Frankrijk nu werkelijk weer een
groot kampioen rijk geworden was. Jammer genoeg voor de Fransche sportmassa in
't algemeen, en voor Maréchal in 't bijzonder, maar de zonne zijner kunde en glorie
ging. rap ten onder, in de wolken van overmoed en zelfgenot, om niet te zeggen in
de drukkende atmosfeer van een liederlijk leven.
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Spijtig, want we kunnen het getuigen: Maréchal was een groot kampioen, gemaakt
naar het model van Girardengo.
Schoone liedjes, die niet lang duren!
***
't Is In 't eigenste jaar, dat Ronsse zijn derde wereldkampioenschap miste. Het werd
te Luik betwist, op een omloop die we zelf hadden verkozen en die hem zoo
wonderwel paste. Onze andere vertegenwoordigers waren: Joly, die breuk leed op
25 Km. der aankomst, en Fred Hamerlinck, die voor de tweede maal van band moest
verarderen op 15 Km. van Luik.
Zoodat Ronsse alleen overbleef met Guerra, Binda, Grandi, Frantz en Stoepel, om
den laatsten berg van Theux te beklimmen. Tot dan toe had Binda zich heel koes
gehouden, en al 't werk laten doen door Grandi, die uitsluitelijk aangesteld was
geworden, om te gaan in den dienst van Binda. En dààr, op dien berg, zou deze het
beproeven, van al zijn tegenstrevers los te gooien, om zegevierend Luik binnen te
rijden. En inderdaad, aan den voet van den berg gekomen, ging Binda aan de leiding
en ten aanval over. Om de beurt lossen Grandi, Frantz, Stoepel en ten slotte ook
Guerra, zoodat Binda geen andere tegenstrevers meer aan zijn wiel heeft dan Ronsse,
die op een paar honderd meter van boven, van enkele lengten los geraakt. Doch
onmiddellijk weer vervoegt. Samen hebben ze nagenoeg 500 meter voorsprong op
Guerra, die in derde positie volgt. Voor Ronsse was de keus niet groot.
- Als ik Guerra weer laat bij komen, krijgt Binda een bondgenoot die hem helpen
zal bij den sprint. Wil ik het beletten dan zal ik verplicht zijn aan de leiding te gaan,
en den Italiaan mee te trekken naar de meet, waar hij zal zoeken van me te kloppen.
Vermits hij ruimschoots tijd zal gevonden hebben, om aan mijn wiel te verpozen, en
zich uit te rusten voor den sprint.
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Die overweging, zoo vertelde hij ons na afloop, duurde een paar seconden, meer niet.
Want onmiddellijk was zijn besluit genomen:
- 'k Was er zeker van, hem meester te kunnen in den sprint, als ik beletten kon dat
Guerra ons vervoegde. Maar 'k moest algelijk zorgen van niet te veel van mijne
krachten te verspelen, en wat over te houden voor dien sprint.
- Ik regelde dus het tempo dusdanig dat ik meende dat niemand meer bij komen
zou. Maar 'k had gerekend zonder die zooveel volgende auto's, die in zekeren zin als
gangmakers dienden voor Guerra, en opeens - we waren al op 't grondgebied der
stad Luik - hoorde ik trompen in den achtergrond. Zou dat soms Guerra zijn die in
aantocht was?... Even omgekeken, en 'k had juist den tijd om me weer voorover te
buigen, het stuur van onder te nemen, en te demareeren, want Guerra was me
intusschen in volle snelheid voorbij gevlogen.
- Ik demareerde nu zoodanig rap, dat Binda zelf van enkele lengten los geraakte.
Maar op 't wiel van Guerra gekomen stopte deze, om zijn kameraad weer te laten
vervoegen. Guerra demareerde verder nog eens. Ik moest er weer achter, en intusschen
waren we gekomen in de rechte lijn die naar den sprint leidt. Guerra springt voor de
derde maal; ik beantwoord zijn aanval, maar dan... op ongeveer 250 meter van de
meet, komt de goed uitgeruste Binda van achter mijn wiel, en dat wrocht zoo
ontmoedigend, zoo ontredderend op mijn gemoed, dat het me voorkwam, of ik ineens
de beenen afgesneden werd. Die strijd van alleen, tegen twee zulke machtige
tegenstrevers was te ongelijk en te sterk. En ik verloor dat wereldkampioenschap,
als wanneer ik nooit zekerder eener overwinning was geweest, als toen ik met Binda
boven op den berg van Theux gekomen was.
- Die tegenslag is me lang op 't gemoed blijven liggen.
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't Is het laatste wereldkampioenschap geweest, dat ik betwistte, omdat 't jaar nadien
reeds andere kandidaten werden verkozen. En dien dag te Luik? Voelde ik me
minstens een lengte rapper dan Binda. Spijtig dat ik Hamerlinck niet bij me had, of
Joly, boven op den berg van Theux. 't Lot besliste er anders over. 't Zij zoo. Voor
mij was 't gedaan, vermits ik plaats te maken had voor jongeren, die opdaagden.
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Het beste jaar van Romain Gijssels
Romain Gijssels was een tijdgenoot van Gerard Loncke. Ik zou niet eens durven
zeggen, dat hij over meer athletieke kwaliteiten beschikte dan de Limburger, maar
wat we wel kunnen verklaren is: dat Gijssels het veel verder bracht, in zake
baankocrsen op internationaal gebied.
Gijssels was nochtans ook niet wat men noemt een ijzerbreker. Hij was niet meer
aanvallend dan Loncke, maar ik meen te mogen zeggen dat hij meer doorzicht had,
een klaarder kijk. op tegenstrevers en wedstrijden.
Maar dat het hem ook faalde aan doortastendheid, en die wilskracht, waarmee
Felicien Vervaecke wonderen verrichtte, dat leerden we in de eenige Ronde van
Frankrijk die hij betwistte. Daar stond hij eigenlijk ver beneden zijn eigenlijke weerde
als renner, en deed meer denken aan een winkeljuffrouw, dan aan een ‘dwangarbeider
van de baan’. Hij kon niet tegen de cols op, en nog min tegen de lijvelijke miserie
van dat zwaar werk.
Hij was juist zoo lauw van binnen, als hij sterk was naar buiten.
Maar buiten die Rende?... Heeft hij wondere uitslagen geboekt, en kwam de groote
Ronsse te bij.
Hij won in 1931 de Ronde van Vlaanderen in den sprint, en als hij Bordeaux-Parijs
niet won, dan kan Van Rijsselberghe het getuigen: 't is ter oorzaak van twee
bandbreuken, die rekewijs kwamen, op 't laatste van den koers. Wat nu nog niet wil
zeggen, dat Bernard Rijsselberghe dien wedstrijd als geschenk kreeg. Want tegen
alle verwachtingen in, reed hij bijzonder goed achter de kleine moto's, die voor de
eerste maal werden gebezigd als gangmakers. Maar 'k heb toch den indruk dat de
overwinnaar zich in die koers ‘een deuk gegeven heeft’?... Want nadien?... Heeft hij
nooit meer die hoogten gekend, die hij
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bereikte in vermelde Bordeaux-Parijs. Dat werk achter die moto's, dat zoo sloopend
was!
- Die moto's, zegde mij Mithouard eens, die zoo onverbiddelijk en zoo ongenadig
konnen zingen aan het lied van den zwaarsten arbeid! En ge waart verplicht van
onverstoorbaar te luisteren en op te letten. Want het duwen op de pedalen, was nu
eigenlijk nog niet het lastigste, en het meest sloopende werk, maar die gespannen
aandacht op dat achterwiel, dat men nooit, al ware 't maar één enkele seconde, uit
het oog mocht verliezen, op gevaar af van er tegen te rijden, en te vallen, dat? Dat
was feitelijk het lastigste! En gaf vreeselijke pijnen in rug en lenden, ter oorzake van
de stijve en onveranderlijke positie, die ge in te nemen had.
En is 't soms niet bij dat sloopend werk, dat Van Rijsselberghe een deel zijner
kunde en vermogen gelaten heeft?... Misschien wel!
***
Maar we komen op Romain Gijssels terug en zijn ‘wonderjaar’ van 1932, na gezegd
te hebben dat hij in 1931 nog even den Wolberprijs won. Drie koningen van de baan
die de zege betwistten in den sprint: Romain Gijssels, Georges Ronsse en Fred
Hamerlinck!
De drie beste van onze baanrenners uit die tijden, en die met kop en schouders
boven hun Fransche tegenstrevers stonden!
Ieder volger verwachtte zich aan de zege van Hamerlinck, of bij gebreke aan deze
van Ronsse. Maar dat Romain Gijssels zoo rap was in den spurt?... Neen, niemand
die 't wist. En toch won hij het met klank!
Maar 1932 was zijn wonderjaar.
Wij zien het nog gebeuren te Zottegem, in de Ronde van Vlaanderen. Nog zes
renners aan de leiding: Gijssels,
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Fons Deloor, Jan Aerts, Felicien Vervaecke, Kemper Horemans en Hamerlinck. Even
buiten de stad, een lange helling. Gijssels zet zich aan de leiding, en tegen dat hij
boven komt, heeft hij er vier uit het wiel gereden: Hamerlinck, Vervaecke, Aerts en
Horemans.
Fons Deloor houdt stand. Maar te Erpe, in de kontrool, verloor Deloor nagenoeg
30 meter bij het teekenen van het kontroolblad, en die 30 meter achterstel?... Heeft
hij nooit meer goed kunnen maken. Romain Gijssels was onweerstaanbaar! Lijk hij
onweerstaanbaar was in Parijs-Robaais en Bordeaux-Parijs, waarin Frans Bonduel
de tweede plaats behaalde.
Ik zei het al: we moesten terug keeren naar Ronsse's besten tijd, om op dergelijke
uitslagen van een renner te kunnen wijzen.
- Het wereldkampioenschap? Dat zou en dat kon hij niet verliezen!
Zoo redeneerden wij, en al wie van die koersen iets af wist. Ook hij geloofde er
aan. Daarom dat hij er zich speciaal voor wilde uitrusten en bereiden. Met dit inzicht
ging hij zich te voren aan de zee vestigen, waar hij in alle eenzaamheid en rust leefde,
in afwachting van het groote gebeuren.
Enkele dagen te voren, herbegon hij de oefening: kwestie van de lenigheid te
bewaren. Maar de tert die lijk zoo zwaar geworden was, en de bewegingen zoo log,
en zoo moeilijk. Het kwam hem voor dat de zee lood in zijn armen en beenen gegoten
had. Hij was dezelfde niet meer van Bordeaux-Parijs en zijn andere koersen.
Wat was het dan?... Romain Gijssels die zelf 't antwoord schuldig bleef op de
vraag. Hij kon maar niet begrijpen. Die rust, na de zooveel inspanningen, moest hem
toch deugd doen, hem verkwikken en opknappen? Zoo dacht Romain, en zoo moesten
allen denken die van de sport iets afwisten. Maar dat wereldkampioenschap kwam,
en
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den berg van de Roca di Papa, waartegen Gijssels niet op kon!
- Mijn fiets die lijk niet meer voorwaarts wilde... zei Gijssels, die er op liet volgen:
wat mag het toch wel zijn?
- Ik weet het, schreef Joris van den Berg, enkele jaren later in zijn boek ‘Geheime
krachten in de sport’: 't is het gemoed in den renner dat vastgeloopen was. Bij de
rust aan de zee liet hij zijn gedachten aan de koersen los, en met de stemming ging
er ook de forme uit.
Daarmee heeft Van den Berg willen betoonen, van welk een sterken invloed de
geestelijke vermogens van den mensch inwerken, op de lichamelijke krachten van
den athleet.
Wij gelooven vast aan de stelling van Van den Berg, maar of het ‘geval Gijssels.’
nu wel juist dat was?... En niet een voorbijgaande inzinking van lichamelijke
vermogens, waarvan datgene gemaakt is, dat in sporttaal noemt: de forme?... Het
raadsel is nooit opgelost geworden, zelfs niet door Romain Gijssels in hoogst eigen
persoon. Genoeg en zooveel is 't, dat hij ‘niet goed ging’, in dat wereldkampioenschap,
dat met klank gewonnen werd door Binda, die iedereen los reed bij de bestijging van
den berg Roca di Papa.
Romain Gijssels is een groot kampioen geweest. Naast Binda en Guerra een der
grootsten van zijn tijd. Maar op Ronsse en Van Hevel heeft hij dat achter, precies
lijk Fons Schepers ten andere, en Hamerlinck: dat hij niet zoo lang op den hoogsten
trap bleef staan, of beter, dat de draad zijner loopbaan eerder stukkend werd gesneden.
Anders een zeer sierlijk kunstenaar geweest, die bovendien van verstandelijk
standpunt beschouwd, misschien wel het hoogst stond van de drie!
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Aankomstrechters in 't gedrang!
In 1931 werd het wereldkampioenschap op de baan betwist in Denemarken, in een
rit ‘om in den minsten tijd’, omdat dat slach van koersen het meest in voege was in
dat land. Vele natiën die zich tegen deze formule verzetten, maar 't baatte niet, omdat
het land waar de kampioenschappen worden betwist, ten slotte het laatste woord
heeft, voor wat aangaat de formuul en de wegwijzer.
Ik heb dien koers gevolgd en kunnen vaststellen, hoe weinig belang de Denen
stellen in wegwedstrijden, want dat kampioenschap ging door den lande, lijk de
postbode 's morgens onopgemerkt zijn brieven rond voert!
De menschen die op het land wrochten - we spreken niet van de toeschouwers
langs den weg, die er niet waren - gaven zich ternauwernood de moeite om op te
kijken, bij den doortocht van de Guerra's of andere Binda's en Van Hevel's.
De wedstrijd, hebben we al gezegd, ging in den vorm van rit ‘om in den minsten
tijd’; onze kandidaten waren: Gaston Rebry, die zijn eerste Parijs-Robaais kwam te
winnen, en zich zoo flink wist te onderscheiden als ‘treinlooper’; Maurits Dewaele,
de overwinnaar van meerdere lange afstandsritten, en ten slotte, de ouwere renner
met de nog altijd jonge beenen: Jules Van Hevel.
Guerra won dat kampioenschap ‘op stap’. Maar Binda was, precies lijk Romain
Gijssels 't jaar voordien, een tegenvaller.
Rebry, Van Hevel en Dewaele behaalden beurtelings de 7e, 8e en 9e plaats.
***
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't Is in het eigenste jaar, en te Kopenhagen, dat we het berucht geding hebben gehad,
waarbij de heele wereld die aan wielersport deed, zich heeft opgehouden.
De finale voor de snelheid ging tusschen den Deen Falk Hansen en den Franschman
Michard.
Deze was de groote favoriet, of beter gezegd: alle bevoegdheden gaven hem de
grootste kans op winnen. Maar onnoodig te zeggen dat Hansen de favoriet van het
publiek was. Is de Deensche begeestering, bij het betwisten der finale, nu van invloed
geweest op het gemoed van den aankomstrechter?... En op zijn uitspraak? Of was
Hansen werkelijk de winnaar van een zeer hardnekkige en sterk betwiste sprint?...
De aankomstrechter gaf: Hansen. Terwijl het meeste paart der aanwezige
gazetschrijvers geloofden in Michard.
Wij houden het natuurlijk bij de uitspraak van den aankomstrechter, maar wij
herinneren ons niet, dat ooit een uitslag meer werd besproken en betwist, in de
dagbladen en sportmiddens. Michard heeft zelfs met een proces gedreigd tegen den
aankomstrechter, maar 't is algelijk bij die bedreiging gebleven.
Ik stond zeer dicht bij de aankomstlijn, maar zeggen wie er won, wie van de twee,
kan ik niet. Wat echter pleit ten bate van den aankomstrechter is 't feit, dat Amsterdam
enkele dagen nadien een herkansing inrichtte, en dat Hansen daar op
ontegensprekelijke en zeer zichtbare wijze de overwinning behaalde.
Erger was 't gesteld met de uitspraak van Parijs-Tours, van dat jaar, want ik heb
persoonlijk, en met eigen oogen gezien, dat Parioleau, met minstens een half wiel
voorsprong de meet overbolde, terwijl de aankomstrechter tot grootere ergernis en
verbazing, de overwinning toekende aan André Leducq.

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

290
Hoe dat gekomen was?...
Een twintigtal renners zouden dien sprint betwisten. Bij het binnenrijden van den
velodrom lag Jef Demuysere aan de leiding, met Karel Pélissier aan zijn wiel, in wier
dienst hij ten andere te rijden had, op bevel van zijn sportbestuurder - want De
Muysere en Pélissier reden voor den eigensten rijwielfabrikant. - Op ongeveer 200
meter van de meet demareerden te gelijk: Leducq en Parioleau, en kwamen met den
slag ter hoogte van Demuysere. Pélissier snapt het gevaar, en snakt Demuysere bij
de trui, hem naar achteren trekkende, met het gevolg dat hij, Pélissier, naar voren
kwam, ter hoogte van Leducq en Parioleau, terwijl Demuysere ten gronde stuikte,
en Maréchal en een paar andere renners in den val mee sleepte.
Was een eerste fout van Pélissier. Intusschen waren de drie voornoemde renners,
met 'n heele bende tegenstrevers aan 't wiel gekomen, tot in de laatste bocht, waar
Pélissier aan de trui van Leducq ging trekken. Deze liet niet begaan en trok op de
beurt aan de trui van Pélissier, zoodat de twee renners mekaar zichtbaar hinderden.
Middelerwijl kwam Parioleau aan den buitenkant aanvallen, en ging de twee voorbij,
om met een half wiel te winnen op Leducq, die zich eindelijk kon los maken van
Pélissier, en geweldig kwam opzetten.
Stond de aankomstrechter nu onder den indruk van den opkomenden Leducq?
Had hij Parioleau, die al den buitenkant reed, uit het oog verloren? Was hij misschien
nog altijd bezig met de storende manieren en gebaren van Pélissier? Genoeg en
zooveel is 't, dat Parioleau ontegensprekelijk en zonder den minsten twijfel
Parijs-Tours won, en algelijk maar tweede werd geplaatst!
Onnoodig te zeggen dat de aanwezig zijnde sportjournalisten, en andere
bevoegdheden ten hefstigte protesteerden, maar... de wet die 't zegt: dat een
aankomstrechter
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onfeilbaar is, ook als hij de grofste fouten bedrijft, en tergende uitspraken doet.
Pélissier kreeg weliswaar 6 maanden schorsing, maar daar had Parioleau nu
eigenlijk niet veel aan, al werd het altijd gezegd, dat hij algelijk het bedrag van den
eersten prijs gekregen heeft, van Henri Desgrange, in wier dienst de aankomstrechter
stond.
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Bordeaux - Parijs achter moto's
In 1932 won Julien Vervaecke Parijs-Brussel met 9 minuten voorsprong, na nagenoeg
150 Km. alleen te hebben afgelegd, en alle aanvallen van de samenwerkende
tegenstrevers te hebben afgeweerd.
Later won hij eens den lastigsten rit der Ronde van Frankrijk: Nizza-Briançon,
met de beklimming van den Izouard, Allos en Vars.
Julien is nooit geweest wat men in rennerstale noemt: een crack. Maar nu en dan
kwam hij toch aan uitslagen, die getuigden van meer athletieke vermogens, dan men
hem wilde toekennen.
Hij stierf een zeer treurige en geheimzinnige dood, al weet men met zekerheid,
dat er geweld op hem werd gepleegd. Het gebeurde in de eerste dagen van den oorlog,
op 27 Mei 1940 als wij ons niet bedriegen.
De Engelschen waren in aftocht voor het aanrukkende Duitsche leger, en bereikten
op den vermelden dag de stad Meenen, die. onder het vuur der kanonnen werd
genomen, en de bombardementen der vliegers. Julien was, met zijn familie en nog
andere geburen, zich in een kelder gaan verschuilen. Van daar uit kon hij zijn huis
zien. Op een gegeven oogenblik ziet hij zijn meubelen buiten brengen. Hij verlaat
de kelder om te gaan protesteeren, en van sedertdien heeft men zijn spoor verloren,
al vernam men later, dat hij dood gevonden werd op enkele kilometer van Meenen,
in Noord-Frankrijk.
Arme jongen, hij verdiende werkelijk een beter lot!
Een ander goed renner, Georges Lemaire, die in 1932 het kampioenschap van
België op de baan won, kwam later op een min brutale maar toch zeer tragische wijze
om 't leven. Hij betwistte namelijk het interclubkampioenschap op de baan
Brussel-Leuven, en onderwege kwam hij in
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botsing, zoo dat hij een schedelbreuk opliep, waaraan hij enkele dagen later bezweek,
tot meerder treurnis zijner jonge vrouw en eenig kind.
Lemaire was niet een Romain Gijssels, maar bij wijlen haalde hij het toch tegen
de besten, lijk in dat kampioenschap van België in 1932. Hij was een buitengewoon
ridderlijk renner, en zeer sympathiek van voorkomen.
Aan hem verloor de Belgische wielerwereld een zijner schoonste figuren!
***
De twee eerste groote koersen van 1933 waren: Parijs-Nizza in 5 ritten, en de Ronde
van Vlaanderen. Ze werden alle twee gewonnen, en op schitterende wijze, door Fons
Schepers. Dan kwam Parijs-Robaais met de nationale overwinning van Sylveer Maes,
en Julien Vervaecke op de tweede plaats. En dan?... Dan was 't de eene nederlaag na
de andere, namelijk in Parijs-Brussel, waarin de Fransche renner Barthelemy won,
waarop niemand rekende, lijk Merviel iedereen verrastte in Parijs-Tours. Mithouard
in Bordeaux-Parijs en Speicher in 't wereldkampioenschap. Om nu samen te vatten
komt het hierop neer: we zetten het jaar triomfantelijk in, en eindigden op zeer
triestige wijze.
Hoe dat kwam?... De jongere Fransche renners. die van beter gehalte waren als
hun voorgangers, en d'onzen die wel min of meer teerden op verworven roem en eei.
Ik herinner me te hebben geschreven, vijf dagen na de Ronde van Vlaanderen. en
twee dagen vóór Parijs-Robaais:
- 't Zal 't eene of 't andere zijn: Sylveer Maes wordt een groot kampioen, ofwel zal
hij verloren loopen tusschen de bende renners van dewelke men zegt: ze rijden niet
slecht! Wij gelooven eerder aan 't eerste, en 't zal niet lang duren eer we 't weten.
En wat gebeurt er in Parijs-Robaais? We zijn pas 10 Km.
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ver, of daar demareeren Julien Vervaecke en Sylveer Maes, andere deelnemers
vervoegen hen, en de twee voornoemden verweeren zich lijk duivels in gewijd water,
zoodat we er de bemerking bij mieken:
- Ge moet werkelijk gek zijn, om zoo voorbarig te werk te gaan!
Ze werden weer ingeloopen, maar later, ergens rond Doullens, zijn zij opnieuw
bij deze die hun heil zochten in eene ontsnapping. Na wat verwikkelingen van allerlei
aard, kregen we ten slotte te Arras aan de leiding: de onbekende Abandis, de
veelbelovende Toon Magne, Julien Vervaecke en Sylveer Maes. De vier die aan den
eigensten streng trokken, in voorwaartsche richting, zoodat de groep weldra 2 minuten
achterstel had.
Dan kwam de tegenaanval te Henin Liétard, met een nog hardnekkiger verweer
van de leiders. Romain Gijssels, die 't gevaar snapt, en meent dat de tijd gekomen
is, om de beslissende tegenaanval te doen: ‘al of niet!’
Karel Pélissier is de eenige die hem volgen kon, en de twee naderen met
reuzenschreden. Maar Alcyon gaat Maes en Vervaecke verwittigen, en deze die op
hun beurt een ‘al of niet’ uithalen. De strijd is werkelijk boeiend en zoo hardnekkig
als ongenadig. Abandis moet weldra lossen, en te Carvin begeeft Magne op de slechte
steenen. Gijssels nadert geweldig. Hij is nu alleen, want Pélissier leed bandbreuk.
Hij komt over Abandis en Magne tot op 100 meter van Maes-Vervaecke, en dan?...
Dan heeft hij bandbreuk. Van zijn sportbestuurder krijgt hij een ander wiel; zoodat
hij niet herstellen moet, wat hem toelaat slagveerdig te zijn tegen dat de groep
aankomt. Wat verder ontsnapt hij opnieuw uit die groep, maar dan komt de
genadeslag: een tweede bandbreuk, die hem voorgoed uitschakelt. De groote bende
nadert tot op nagenoeg 200 meter van Maes-Vervaecke, maar dan? Dan halen deze
twee er de laatste kruimelkens macht uit. En 't is met 1 minuut 53 sekonden

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

295
voorsprong op den groep, dat Sylveer Maes de aankomstlijn overschrijdt, terwijl zijn
dappere strijdmakker Julien Vervaecke volgt op 10 meter.
Dit slottafereel van Parijs-Robaais, was werkelijk prachtig en boeiend, en bij wijlen
heb ik meer gevreesd dan Maes en Vervaecke zelf, want ik verduik het niet: die koers
was meer dan een wedloop over 268 Km., het was een soort match tusschen Frankrijk
en België om 't meesterschap, en nog meer tusschen de jongere renners en de oûwere
generatie. Ik herinner mij nog altijd dat stuk weg, tusschen Seclin en Wattignies, met
die lange reeks van auto's, die lijk een verbinding wilden leggen, tusschen de
achtervolgers en achtervolgden. Inderdaad, wij die bij de achtervolgers bleven, joegen
gedurig en standvastig de vóór hen rijdende auto's op, zoo dat er altijd een afstand
van 100 meter over bleef, tusschen de laatsten dier auto's en de eersten der renners.
Zonder dat?... Als de achtervolgers ooit in 't vaarwater der auto's gerochten, dan was
't gedaan met de leiders, die 't pleit moesten verliezen, omdat al die volgende auto's
zooveel gangmakers zouden geworden zijn, ten bate van de achtervolgers. Dat wilden
we beletten, en we slaagden er ook in. Misschien weet Sylveer Maes het nog altijd
niet, dat wij op die wijze geholpen hebben aan zijn zege in Parijs-Robaais?...
***
We verloren, schreven we al, nadien Parijs-Brussel en Parijs-Tours. Dan kwam
Bordeaux-Parijs, dat ‘we niet konden verliezen met Romain Gijssels’, die dan ook
algemeen als groot favoriet vertrok.
Wij zelf, wij rekenden er zoo stellig op dat Romain zou winnen, omdat we die
zege noodig hadden in dien match tusschen Franschen en Belgen. Want in dat teeken
waren de groote klassieke koersen-van Frankrijk komen te staan.
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Men vroeg niet meer: wie wint dat? Maar wel: wordt het een Fransche of Belgische
overwinning?
Bordeaux-Parijs werd betwist naar de volgende formule: 260 Km. naar Poitiers
lijk een gewone koers. Daar, te Poitiers, zouden de renners achter hun gangmakers
rijden, op kleine motoren gezeten.
Tegen alle verwachting in, was het de Franschman Mithouard, die de zege behaalde,
en op klinkende wijze, met 7 minuten voorsprong op Van Rijsselberghe en 8 minuten
op Romain Gijssels.
Mithouard nam onmiddellijk voorsprong bij het opkomen der gangmakers, en
iedereen die 't wist, dat hij het niet uithouden zou, want Gijssels, die wat trager onder
stoom kwam, daagde uit de diepte van den achtergrond op, om te Tours maar 3
minuten achterstel meer te hebben, en in tweede positie te volgen.
Op dat oogenblik stond het vast bij alle volgers: Gijssels zou Mithouard
overrompelen. Maar het tegenovergestelde dat gebeurde, want op 't laatste van den
rit, verhoogde de Franschman zijn voorsprong, terwijl Gijssels overstoken werd door
Bernard van Rijsselberghe.
Ik hoor het Gijssels nog zeggen na afloop:
- Mithouard?... Inderdaad, voor de wereld die uitslagen leest, is Mithouard de
overwinnaar. Maar voor ons, die in den ‘dans’ zaten. en den strijd mee hielpen
uitvechten, voor ons zijn Henri en Frans Péissier de overwinnaars. Zij zijn de leiders
geweest, die 't gepaste verzet wisten te kiezen. en Mithouard zoodanig bezielden dat
deze blindelings gehoorzaamde.
Daar is wel iets van, want wij weten het nog gebeuren, boven op den berg van
Buc, zijnde nagenoeg 20 Km. van de aankomst: Mithouard had meer dan 10 minuten
voorsprong en de aankomst zoo nakend. Maar dien berg?... Die haalde nu eenmaal
het laatste kruimelke van macht en weerstandsvermogen uit zijn organisme, hij zoo
ver dat,
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boven gekomen, hij zijn hoofd op den schouder van zijn gangmaker Henri Pélissier
ging leggen, en zich zoo heel zachtjes op den grond en van zijn rijwiel liet zakken.
Hij lag op den grond, deed zijn oogen toe, en...
-Laat me gerust, want ik kan niet meer!
't Is al wat er uit kwam. Frans Pélissier stapte uit zijn auto, nam Mithouard in zijn
armen, zette hem op het rijwiel, gaf 'nen duw, en instinktmatig zette deze zich weer
in gang, zonder dat hij werkelijk wist wat hij deed. Henri Pélissier die hem als
gangmaker diende, wist hem met aanmoedigende bewoordingen dusdanig op te
beuren, dat Mithouard van lieverlede weer aan een ‘40 per uur’ gerocht, en ten slotte
zegevierend het Prinsenpark te Parijs binnen reed.
Ik zie hem nog al zwijmelend van zijn rijwiel komen, en zelfs de geestdriftigste
toejuichingen van de 60.000 aanwezig zijnde toeschouwers, lieten hem koud en
onverschillig, omdat hij zoo uitgeput was en ten einde krachten.
Dat slottafereel van Bordeaux-Parijs was werkelijk tragisch.
***
Hier nu een paar aanmerkingen:
Het was de tweede maal dat de kleine moto's dienst deden, als middel van
gangmaking in Bordeaux-Parijs. En het was de eerste maal dat een deelnemer zich
bediende in dien koers, van het zoo pas uitgevonden versnellingsapparaat, waarvan
Mithouard zich op bijzonder behendige wijze wist te bedienen, wat hem des te meer
van nut was, omdat een geweldige wind in medegaande richting blies.
Hij reed met 26 × 6 en met pistetuben van 160 gram. Deze die van 't beroep zijn,
of renner waren, die zullen het weten: welk een waaghalzerij dat beteekent.
't Is dank aan dat versnellingsapparaat dat hij zooveel voorsprong nam, bij het
optreden der gangmakers. Men
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vreesde wel - ik was er ook een van - dat hij die voorbarige inspanning zou bekoopen,
maar 't gebeurde niet. In dien koers hebben Henri en Frans Pélissier bewezen, dat
hun bevindingen van dien koers, goed te pas kwamen, want ze legden werkelijk van
technisch standpunt beschouwd, een onbedingd meesterschap aan den dag.
Ter waarheidswille moet er bij gevoegd: dat Mithouard ten toppen uit ledig gereden
was. Want het heeft vele maanden geduurd, eer hij zich van die geweldige inspanning
herzette.
Het eigenste verschijnsel 't jaar nadien met Noret. Het was ook zijn eerste keer
dat hij Bordeaux-Parijs betwistte.
- En als ge wilt winnen, zegde Mithouard hem, dan zet ge u te Bordeaux in den
zadel, en stopt van denken en overwegen of overleggen. Laat alles over aan Henri
en Frans Pélissier. Die zullen voor u denken en beleggen. Gij zult u vergenoegen
met te duwen, en 't is de eenige manier om te winnen.
Ende het gebeurde zoo. Noret won Bordeaux-Parijs, lijk het van hem moet gezegd:
dat hij nadien nooit meer is geweest, wat hij beloofde te worden. Had hij misschien
meer gedaan dan hij vermocht? Misschien wel. Maar 't is eender: zijn naam prijkt
op de eerelijst van Bordeaux-Parijs, lijk wij het weten: dat de twee Pélissier's hun:
leeuwenaandeel hadden in die zege. 't Verschil ligt hierin: dat de geschiedenis wel
van een Noret zal spreken, maar niet van de Pélissier's.
***
Na de zegevierende aankomst van Noret - dat was in Bordeaux-Parijs van 1934 eischten de toeschouwers - minstens 50.000 in getal - dat de twee Pélissier's eene
eereronde zouden doen. Want dat zij de bewerkers waren der overwinning van
Mithouard en Noret, dat wist het publiek maar al te goed.
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Een Fransch journalist kreeg ze tot bij den luidspreker, en stelde hen voor de vraag:
- Het Fransche Volk zou het toch zoo geeren vernemen, hoe gij er toe gekomen
zijt, die twee renners die Mithouard en Noret noemen, te voren schier onbekend, en
in geen geval beroemd, zegevierend over de meet te leiden?
- Dat is ons geheim en daar heeft niemand zaken mee!... was het zoo kordaat als
overmoedig antwoord van Henri.
In andere omstandigheden zou de massa, om zulk een uitdagend als onbeschoft
antwoord hebben gejouwd. Hier werd geestdriftig goedgekeurd. De roes der
overwinning die tezelfdertijde de heropstanding der Fransche spierkracht beteekende,
hong die toeschouwers in het hoofd, en de twee Pélissier's waren de verafgoodde
artisten, die zich alles veroorloven mochten op dat oogenblik. Vermits zij de zege
brachten, en eene kentering naar omhoog, in de Fransche Wielerbeweging.
Ter waarheidshalve moet het gezegd: zij kenden er iets van. Zeer veel zelfs, en
bewezen, althans in die' twee Bordeaux-Parijs, dat zij de andere Sportbestuurders
den baas waren, al hadden deze nochtans ook veel ondervinding en beroepskennis.
- Geef me een renner met een groot hert, en een groot verzet achter die kleine
moto's, en ik win voor hem Bordeaux-Parijs, zei Henri Pélissier eens.
- Om Bordeaux-Parijs te winnen, zegde Frans, moet ge jonge renners hebben, met
onaangetaste reserven van energieën, en die blindelings willen gehoorzamen!
Mitsgaders die voorwaarden kunt ge mirakelen verrichten!
Zij hielden het dus bij de leering dat er meer kan verwezenlijkt met de innerlijke
mensch die sterk wil, dan met de athleet die hard kan duwen.
Is precies niet altijd en overal waar geweest, maar toch is er iets van. Ten andere,
zij zelf, de drie Pélissier's, zijn de levende beelden geweest van athleten, die noch
buik
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noch bil hadden, geen vleesch om 't lijf, en geen schouders onder den kop.
- Ga er voren staan, zei Henri Desgrange van hen, en bekijkt ze goed: noch vorm
noch gewicht, noch uitzicht. Maar dat hert?... Zoo groot als een arsenaal met
onmeetlijke en ontplofbare energieën!
Henri, Frans en Karel Pélissier hebben werkelijk wonderen verricht op
Wielergebied!
En zoo wel in woelige als rustige omstandigheden, wisten ze zich op zeer bijzondere
en soms ophefmakende wijze te onderscheiden!
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Het Wereldkampioenschap te Montléry
Aan 't wereldkampioenschap van 1933, zijn ook een paar herinneringen verbonden,
die weerd zijn van even verteld te worden.
Dat Kampioenschap zou betwist worden op den autodroom van Montléry in
Frankrijk. Deze renbaan bestond uit twee rechte lijnen, met twee groote en breede
bochten. De grond was gecimenteerd. Rechts een redelijk lange berg-af, en links de
gekende Lapizeberg, nagenoeg 1 Km. lang, en die op 't laatste rees, tegen 9 %. Was
redelijk lastig om bestijgen. En hoofdzaak was van het gepaste verzet te kennen.
In Juli werd er het Kampioenschap van Frankrijk betwist, en ik werd afgeveerdigd,
door den Belgischen Wielrijders-Bond, om dien koers te gaan volgen, om te leeren
en te vernemen, met welk verzet er moest gereden.
Ik kwam terug met de meening, dat het moeilijk om zeggen was, welk verzet voor
elke deelnemer zou passen, omdat het zou verschillen naar gelang der athletieke
vermogens, of lichaamlijke gesteltenis der aangeduide renners.
Daarom dat we een voorstel neerlegden: van er een koers te gaan inrichten met
20 van onze beste baanrenners, om dan ter plaats uit te maken, wie best zou passen,
en welk verzet moest genomen.
't Is Fred Hamerlinck die den koers won, met 10 centimeters voorsprong op
Danneels, de nieuwe beroepsrenner, die het Kampioenschap der Onafhankelijken
kwam te winnen, en zoo heel goed deed denken aan de Pélissier's, voor wat de
bouwtrant betreft, en 't uitzicht: tenger, licht, bleek. maar met de zenuwen die aan
gespannen kabels deden denken.
Enkele der tegenwoordig zijnde menschen, waren zelfs van oordeel dat Danneels
de overwinnaar was, en niet
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Hamerlinck. Zoo klein was het verschil. Loncke was derde en Schepers vierde. Deze
vier werden dus de kandidaten voor 't wereldkampioenschap. Maar we mochten er
maar drie in lijn stellen. De vierde was dus reserve. Maar wie van de vier als reserve
genomen?... De keus was moeilijk, en kiesch terzelvertijde. Voor Hamerlinck was
er geen twijfel. Danneels verdiende de tweede plaats maar... Hij was de jongste der
vier, en... ‘ja, zijne loopbaan die pas begon, en hij zou nog wel in de gelegenheid
gesteld worden, van te mogen mee doen’ - en na veel aarzeling werden Hamerlinck,
Schepers en Loncke verkozen.
***
Na dat wereldkampioenschap hebben we geschreven:
- We hadden mogelijks wel ongelijk van Danneels te weeren, want juist omdat hij
nog jong en strijdlustig is, zou hij meer aanvallend zijn opgetreden toen Speicher
voor de tweede maal ontsnapte!
Ter herinnering: Speicher liep weg vanaf de eerste ronde. Hij werd later bijgehaald.
Maar tijdens de negende, beproefde hij het voor de tweede maal, om niet meer
bijgehaald te worden en 't Wereldkampioenschap te winnen met klank. De laatste
10 ronden of 140 Km. legde hij af tegen een gemiddelde snelheid van meer dan 35
per uur!
Aan Binda en Guerra werd in Italië het verwijt gemaakt, dat ze te defensief geweest
waren. Want dat deze nederlaag opspraak verwekte is niet om te verwonderen, vermits
ze groote favories waren, niet alleenlijk in Italië, maar bij allen die meenden er iets
van te kennen.
Hoe dat gegaan was?... Binda en Guerra die meenden dat het voldoende was, van
Hamerlinck in bedwang te houden. Deze was naar hunne berekening, de groote om
niet te zeggen de eenige tegenstrever.
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Ik hoore 't Willem Van Wynendaele nog roepen, tijdens de twaalfde ronde naar
Hamerlinck:
- Maar 8 ronden meer, en als ge niet onmiddellijk de tegenaanval doet, krijgt ge
Speicher niet meer!
- Moet ik dan alles alleen doen?... schruwelde Hamerlinck tegen; en wat zit die
dan daar vanachter te verrichten?... Hij wees op Schepers.
Maar deze die meende dat zijn heil lag bij Binda en Guerra.
- Dat zijn de vermoedelijke overwinnaars, zegde Schepers bij zijn eigen, en als ik
me bij hen houden kan, heb ik zoowel mijne kans op winnen in den sprint, als eender
wie.
En Loncke, hoor ik u vragen? Wel, die leed vier bandbreuken tereke, verweerde
zich als een vermetele, maar tegen zooveel onkans kon hij algelijk niet op.
Guerra en Binda dus hielden het bij Hamerlinck; Schepers bij de Italianen, en
intusschen?... Verhoogde Speicher zijn voorsprong. Want dat de Franschen niet
achter Speicher liepen, spreekt voor zich zelf; en de andere tegenstrevers? Die
redeneerden als volgt: De Belgen en de Italianen zijn de favories, en hebben hier
meer te verliezen dan wij; dus voor hen het werk van den tegenaanval! Hamerlinck
beproefde het nu en dan wel eens, om op zijn eentje loopen te gaan, lijk Binda op 't
laatste hemel en aarde bewoog, om Speicher bij te halen, maar 't was te laat den put
gevuld: het kalf was verdronken!
- Ware ik er bij geweest, aldus Danneels, ik zou het nooit zoo ver hebben laten
komen, en gesprongen hebben, eer Speicher buiten schot was!
Van daar de kritiek vanwege de supporters van Danneels tegen het keuzekomiteit:
- Als we 't Wereldkampioenschap niet wonnen, dan is 't uwe schuld, omdat ge de
impulsieve kracht van de jeugd geweerd hebt, ten bate van renners die al te veel
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rekenen en cijferen, om nog strijdlustig en aanvallend te kunnen wezen!
***
Zijn van die argumenten die te dicht bij de hand liggen, om van groote weerde te
wezen. Al steekt er algelijk eene betrekkelijke waarheid in. Want te voren reeds, na
de Ronde van Frankrijk hadden we de meening geopperd en vorengedragen, op het
Sportkomiteit:
- Als we nog ooit de Ronde van Fankrijk willen winnen, moeten we met nieuwe
en jongere krachten naar den strijd!
Twee jaren later werd het bewaarheid: met de overwinning van Romain Maes!
Maar daar spreken we van in ons boek over de Ronde. Intusschen houden we 't bij
Speicher, en bij al wat er uit die overwinning te leeren viel.
Eerst en vooral, Speicher had een maand te voren de ronde van Frankrijk gewonnen.
Dus kon hij geen kandidaat zijn voor 't Wereldkampioenschap. Want de Ronde
winnen, en een maand later nog goed rijden? Dat ging niet! Kon niet! Predikten al
diegenen die meenden er iets van te kennen! Ik behoorde bij het getal!
Des te meer dat, van sedert het einde van de Ronde, Speicher elke nacht in den
trein sliep, doordien dat hij van 't eene einde van Europa naar het andere moest, omdat
alle velodroombestuurders hem op hun programma wilden, als zijnde de groote
aantrekkende kracht voor het publiek. Niemand dus, noch in Frankrijk, noch in eender
welk land, bij wien 't gedacht zou ingang gevonden hebben, van aan Speicher de
kans op winnen te geven, zelfs niet om te starten.
Maar 't wilde nu, dat een van Frankrijk's kandidaten ongesteld werd, op den Vrijdag
die 't Kampioenschap voorafging, en...
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- Ja, wie dan genomen?...
Gezocht, gerekend, overlegd, uitgecijferd, van gedacht gewisseld, en...
- Neen, er blijft geen andere uitweg dan Speicher te nemen!
Dat was het besluit.
- Kans op winnen heeft hij niet, maar wie moeten we anders nemen? Dan maar
van den nood 'n deugd gemaakt, en... ja, waar hem nu te vinden?... Vrienden en
naast-bestaanden geraadpleegd, en eindelijk den Vrijdagnamiddag, kreeg men hem
te snappen.
Hij zat in eene kinemazaal, en...
- Ge zoudt u seffens in verbinding moeten stellen met de Fransche
Wielervereeniging, want men heeft u noodig voor 't Wereldkampioenschap?
- Wereldkampioenschap? Mij?... Maar dat kan niet!
's Avonds van dien dag zat Speicher in de bureelen van de Vereeniging, en...
- Mijnheeren, ik kan niet meer kans op winnen hebben dan gij! Maar vermits er
niets anders op staat, dan maar aangenomen!
En Speicher vertrok dien Zondag morgen in 't Wereldkampioenschap, met het vast
besluit van ‘zijn vel duur te verkoopen’, maar zonder veel hoop op winnen!
- Vermits mijne kansen klein zijn, dan maar een ‘al of niet gespeeld’.
In dien gemoedstoestand zette hij aan, liep weg van bij den uitzet, werd weer bij
gehaald, maar deed eene tweede poging, tijdens de 9e ronde, om het 11 ronden lang
uit te houden, tegen meer dan 35 per uur, en alhoewel op 't laatste, de Italianen hemel
en aarde bewogen om hem te krijgen! En hiermee werd eene valsche leering uit de
wereld gedaan. Want tevoren geloofde men - en 't was eene meening die door alle
bevoegdheden gedeeld werd - dat het niet samen ging: de Ronde van Frankrijk
uitloopen
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- we spreken nog niet van winnen - nadien heel Europa afketsen, met trein of auto
en rijwiel - om overal te koersen, 't zij op velodrooms, 't zij in kleine Omloopen, en
zonder de minste verpozing of voorbereiding, een snelheidskoers over 250 Km.
winnen, tegen wel uitgeruste en voor dien koers goed bereide tegenstrevers.
Dat kon niet. En dat zou niet. Maar omdat het in Frankrijk niet anders kon,
beproefde men het toch met Speicher, met het gevolg dat men kent.
Waaruit we leeren: dat de kunde van de Wielersport noch in vormen, noch in
maten, noch in regels of vaste voorschriften te leggen is! In het menschelijk organisme
liggen er van die geheime krachten, waarachter men met het bloote oog niet komt!
Speicher heeft het bewezen in 't Wereldkampioenschap van 1933!
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Een jaar met groote overwinningen
De zooveel nederlagen op internationaal gebied, tijdens het verloopen seizoen van
1933 opgeloopen, lagen ons zwaar op de maag, en daarom dat we een veldtocht
aangingen binst den winter van 1934 - met de pen wel te verstaan - om onze renners
te bezweeren van de steven te wenden, zoo niet...
- Geraakt ge uwe leidende positie kwijt in de Internationale Wielerbeweging, en
terzelfdertijde uwe befaamdheid, wat automatisch zal mee brengen, eene
weerdevermindering van uw naam, bij de Fransche rijwielconstructeurs.
Op dien nagel hebben we gedurig en herhaaldelijk geklopt, de heele winter door,
en we hebben redenen om te gelooven, dat we ons doel bereikten, want nooit te voren
hebben we een jaar gekend, dat zoo rijk was aan overwinningen allerhande, als dat
van 1934.
Het is Gaston Rebry die de zegereeks inzette met Parijs-Nizza, lijk hij nadien de
Ronde van Vlaanderen won, en Parijs-Robaais, een krans van overwinningen waarop
slechts de grootste onder de groote renners kunnen bogen, waaronder: Girardengo,
Lapize, Jules Van Hevel, Ronsse, Romain Gijssels, Odiel Defraeye en Henri Pélissier.
Gust Danneels won Parijs-Tours; Fons Schepers, Parijs-Rennes; Hardiquest,
Parijs-Brussel; Wierinck de Omloop van Morbihan; en De Muysere Milanen - San
Remo, eene overwinning die des te meer indruk miek, omdat Jef in eigen land
verongelijkt werd, ten gevolge eener valsche beschuldiging tegen hem uitgebracht,
na de Ronde van Frankrijk van 1930, waarvan we ten andere meer zullen spreken in
een boek dat volgt, gaande uitsluitelijk over ‘Menschen en Dingen uit de Ronde van
Frankrijk’.
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Van Hauwaert won dien eigensten koers in 1908, en Odiel Defraeye in 1912, en van
sedertdien, vermocht nooit meer een onzer renners, nog behoorlijk figuur te maken
in dien koers, aan welker overwinning de Italianen hielden, als aan een stuk van
hunne ziel!
Tijdens dat eigenste jaar 1934, nog een andere ommekeer waargenomen, namelijk
van een viertal renners die zoo maar met den slag naam en faam gingen verwerven,
zoowel in buiten- als binnenland, maar even zoo rap weer omlaag daalden, om in de
diepten der vergetelheid te verzinken.
De eerste noemt Leo Deryck, een der schoonste ‘pedaleurs’ die we ooit hebben
gekend. Op zijn rijwiel gezeten, en van achter bekeken, geleek hij een beeld dat door
de fijnste kunstenaar uit het sterkste graniet was gekapt. Maar dat sierlijk beeld dat
zoo breekbaar was, en bij den minsten stoot te gruizelen vloog.
Leo Deryck won meerdere onzer gekende kermiskoersen tegen de beste van onze
renners, maar het bleef daarbij, en na korte tijd verdween hij uit de beweging, zonder
dat het werd opgemerkt of veel besproken.
En Dictus? Was die niet min of meer in 't eigenste geval?... Niet zoo harmonisch
van bouw en stijl als Deryck, maar een zeer sterke athleet en sierlijke ‘pedaleur’. Hij
won evenals Deryck meerdere kermiskoersen - of hij niet in 't een of 't andere jaar
‘Koning’ is geweest? - won een rit in den Omloop van Morbihan, en behaalde te
Brasschaet een schitterende zege over 100 Km. achter kleine moto's, tegen de beste
specialisten van dien tijd, om daarna op de eigenste onverklaarbare wijze van het
tooneel der Wielerbeweging te verdwijnen lijk Deryck, zonder dat hij eene groote
leemte achterliet, of dat verdwijnen werd betreurd!
En in 't eigenste Antwerpsche ‘kamp’, een derde ren-
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ner gekend, van wien alle bevoegdheden het schreven dat we in hem een groot
kampioen rijker geworden waren; en wier licht van glorie even zoo rap uitdoofde
als het werd opgestoken. We bedoelen: Louis Duerloo, de athleet die lijk uit ijzer en
staal gekapt scheen, met zijn energieke kop, maar die algelijk zoo sympathiek aandeed.
Hij won een Kampioenschap van België voor baanrenners in den sprint, hij won
meer andere koersen, waaronder een rit in den Omloop van Morbihan, en men schreef:
hij wordt een ‘baas’!
Maar hij begon te sukkelen met een knie waaraan hij lijdend was, en werd
bovendien erg geteisterd in zijn huiselijk leven, met het gevolg dat er op den duur
van den zoo sterk belovenden Duerloo, niets anders overbleef dan een athleet die
lichaamlijk lijdend was, en een mensch, die innerlijk verging aan zedelijk wee!
En dan, Odiel Van Eenooghe? Ik zie hem nog rijden in dien Brussel-Aalter; waar
andere renners onder de armen hunner tegenstrevers kropen, om wat beschutting te
vinden tegen een van bezijden komenden wind, ging hij zijn onversaagde en
uitdagende gang, de kop in de lucht, niet eens willende weten van waar de wind
kwam, en daarom geen beschutting noodig had. Zoodat we na afloop schreven: daar
groeit eene sterke kracht uit!
In 't eigenste jaar 1934 liep hij aan de leiding van den Omloop van Morbihan, die
hij maar verloor ter oorzaak van breuk. Maar nadien?... Precies lijk Deryck en Dictus
of Duerloo, ‘een zachte dood’ gestorven als renner!
Wij herhalen wat we al zoo dikwijls schreven: er zijn van die raadselen die vast
zitten in 't organisme van een renner, en waarachter men met het bloote oog niet
komt!
Door 't leven van sommige renners liep er wel een traantje!
***
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Gaston Rebry won de Ronde van Vlaanderen, en die zege was meer dan een spel op
kans en kunnen, maar de logische uitwerking van een zeer goed overlegd en rijp
bedacht plan!
Rebry werd te voren geweerd uit de Ploeg der Ronde van Frankrijk.
Waarom? Omdat Desgrange het zei: ik wil jongere en andere gezichten zien!
- Maar ik werk er me in met m'n uitslagen, dacht Rebry bij zijn eigen!
Hij begon met Parijs-Nizza te winnen, omdat hij een maand vroeger dan eender
welke andere renner, met de oefening had begonnen. Hij trainde reeds als 't nog vroor
dat het kraakte!
We zien het nog gebeuren in de Ronde van Vlaanderen: vier renners die wegloopen
te Eekloo. ‘Zoo vroeg en van zoo ver?... Is roekeloos!’ Meenen de tegenstrevers
uitgenomen Rebry, die alles goed zit te beloeren, en als de vier uitloopers voorsprong
genoeg hebben, op zijn beurt de ‘wip uithaalt’, en tot bij hen sprint, om het uit te
schruwelen:
- Aan mijn wiel, deze die meê wilt!
Hij ging aan de leiding, zoo veel of hij maar kon, en vergrootte onmiddellijk het
‘gat’ tusschen hen en de groote groep. En van af dat oogenblik?... Beheerde en
beheerschte hij zijn klein strijdersgroepje, dat hij wist aan te vuren en op te jagen,
intusschen zelf het voorbeeld gevende van strijdlust en opofferingsgeest, bij zoo ver
dat de vijf te Brugge reeds meer dan 2 minuten voorsprong hadden.
- En als we samen werken en neerstig voort doen, kunnen ze ons nooit meer krijgen!
Wist hij te zeggen. Maar twee van de vijf die begaven, en aan den voet van den
Kwaremontberg, nog drie renners samen: Rebry, die de neerstigste was, Felicien
Vervaecke
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die bezig was met de ladder der beroemdheid te beklimmen en Cesar Bogaert, een
Hollander die door niemand veel was gekend of geacht, maar die daarom niettemin
betoonde en bewees dat hij van eerste gehalte was.
Hij begaf bij de beklimming van den Kwaremont, zoodat we, eenmaal de Edelaere
voorbij, Vervaecke en Rebry aan de leiding hadden. Bij deze laatste loopt de ketting
af, zoodat hij een viertal honderd meters afstand verliest, en Vervaecke die zich zelf
met de vraag kwelt: wat zou ik?... Wachten of doorgaan?... Hij bedenkt zich even:
niet lang, enkele seconden, en dan...
- De kans wordt me gegund, wel, we nemen ze aan. De afstand is nog lang, om
het alleen te bolwerken, maar wie niets riskeert, loopt ook geen kans iets te winnen!
En hij slaat er alleen op los! Later heeft hij het ook bekend: 'k had het niet mogen
doen, van dien strijd alleen aan te gaan tegen een Rebry die buitengewoon op dreef
was!
Maar deze die 't ook bekende nadien: met dat oponthoud ter wille dier kettingbreuk,
kwam er lijk een kink in den kabel, en de beenen die lijk niet meer zoo harmonisch
rond draaiden. Ik begon te wanhopen Vervaeckenog ooit te krijgen, maar van
lieverlede kwam ik weer onder doom, en gerocht eindelijk, even buiten
Geeraardsbergen, er weer bij, om met hem het overige gedeelte van den weg af te
leggen, tot we gekomen waren in de omgeving van Wetteren. We zagen reeds de
lichttoren van de haven, toen ik almeteens achter me hoorde kreunen: ‘ik kan niet
meer’!
't Was Vervaecke die begaf! ‘Omdat ik zoo vermetel was, van het tegen Rebry te
willen opnemen,’ zei hij nadien. ‘Had ik het anders gedaan, naar hem gewacht, en
daarmee die krachten gespaard die ik dààr te kort kwam, dan zou ik met hem de
overwinning hebben betwist in den sprint, en de zege hebben behaald, omdat ik me
wat
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rapper geloof. Maar gedane zaken hebben geen keer, en Rebry heeft gewonnen omdat
hij de beste was!’
Aldus Vervaecke die het schoonste van alle getuigschriften aflegde voor den
overwinnaar!
***
Door heel dien koers. van Rebry in de Ronde van Vlaanderen, loopt er eene tastbare
lijn, door den renner zelf getrokken:
- Ik ben verder gezet met mijne oefening en bereiding dan mijne tegenstrevers. 'k
Moet me dat ten nutte maken.
Daarom dat hij zijne tegenstrevers aanzette tot volharden en volhouden, bij de
ontsnapping tusschen Eekloo en Kwaremont. Daarom dat hij dààr, bij de beklimming,
al wat meer gewicht in de schaal legde, om wat ‘ballast’ kwijt te geraken. En daarom
ook dat hij Vervaecke bij zich hield, tot de ‘haven in 't zicht’ was, omdat hij dezes
hulp kon bezigen. Maar eenmaal dat het gevaar van een naderende sprint opdaagde,
gaf hij wat meer, en verspeelde een rappere sprinter dan hij zelf was.
En diezelfde stielkennis en vlugheid van denken vinden we bij Rebry terug, in
zijn Parijs-Robaais.
Lapébie en Le Grevès loopen weg te Arras. Rebry had geleerd in Parijs-Nizza,
dat Lapébie niet te vertrouwen was. Daarom dat hij hem onmiddellijk achterna zette,
met Bonduel, Godinat en Jan Wauters. Hier haalde Hardiquest een ‘stoot’ uit, en
stelde eene daad van zeer hooge athletieke kunde. Hij ‘wipte’ namelijk van de groote
groep, over een afstand van wel 400 meters, op de groep Rebry, om met hen mee
den slag te slaan tegen Lapébie - Le Grevès, die ze bijhaalden nog eer we te Henin
Lietard waren,
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Hardiquest, Bonduel en Le Grevès leden bandbreuk. Godinat moest achter blijven,
en we behielden dus aan de leiding: Lapébie, Jan Wauters en Rebry. Op 10 Km. der
aankomst heeft de Franschman bandbreuk. Het overhandigen van een wiel met
opgeblazen band was geoorloofd. Ongelukkiglijk voor Lapébie, was zijn
Sportbestuurder Ludovic bij den grooten groep, om te waken, zoodat Lapébie zelf
herstellen moest. Dat beteekende: verlies van den koers. Van rijwiel veranderen?
Was verboden door 't reglement. Wat dan?... Hij nam een rijwiel uit de handen van
een toeschouwer, en rende er mee zooveel hij maar kon, zijne twee tegenstrevers
achterna.
- Ik wist wel dat het niet mocht, maar 'k wist ook dat vermaken zooveel beteekende
als verloren zijn. Dan maar van de twee kansen deze genomen, die me hopen liet
van algelijk eerst aan te komen!
Zei hij zelf na afloop. Ende het gebeurde zoo!
Lapébie haalde zijn tegenstrevers bij, demareerde er over, en... Wauters wilde zich
tegenweren, maar Rebry liet begaan. Omdat zijne beredeneering de volgende was:
- Ik zei niets tegen Wauters van die rijwielverandering, die ik zoo onmiddellijk
opgemerkt had. Ik laat hem dus maar 't werk der achtervolging doen, om hem des te
beter meester te kunnen bij den sprint.
Lapébie kwam inderdaad eerste toe, maar werd op klacht van Rebry, onmiddellijk
buiten koers gesteld. Rebry won den sprint, en diensvolgens Parijs-Robaais. Welnu,
't is de meer denkende en overwegende of sluwe Rebry die we in den overwinnaar
bewonderen, dan de athleet, omdat we daaruit leeren dat Desgrange gelijk had waar
hij zei: 't zal niet baten van hard te kunnen duwen, als men niet best weet waar en
wanneer!
***
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Hardiquest, hebben we al gezegd, won Parijs-Brussel en reed allerbest in de Ronde
van Vlaanderen en Parijs-Robaais. Hij had al wat er noodig is aan athletieke
vermogens, om een groot renner te worden. Verstandelijk gesproken was hij niet
misdeeld. En als hij den bijnaam kreeg van ‘Binda’, dan is 't ter wille zijner
klimmerskunde. Welnu, trots alles is Hardiquest nooit geworden op internationaal
gebied, wat Schepers is geweest, of Rebry en Bonduel bij voorbeeld, bij welke renners
hij nochtans niet onder lag. Waaraan lag het hem? Welke was de oorzaak? Misschien
wel aan het gebrek van doortastendheid en volharding die bij hem zoek waren. Geen
wilskracht genoeg. Hebben we zoo goed gezien, in de Ronde van Frankrijk van dat
eigenste jaar 1934, waarvan we ten andere wel zullen vertellen, in ons boek over die
Ronde.
Gust Danneels won Parijs-Tours tegen alle verwachtingen in, aan een gemiddelde
snelheid van meer dan 38 per uur, wat een hoog tempo was voor dat tijdstip!
Het gebeurde op 10 Km. der aankomst: nog een dozijn renners in den hoofdgroep,
waaronder Decaluwé en Romain Gijssels, die brandde van verlangen om dien koers
te winnen; André Leducq, Cloarec, Louviot en Jan Bidot, die eerst de tegenaanval
deden, maar Danneels algelijk niet kregen. En we zien Gijssels nog wenken op
Decaluwé, die van achter in den groep zat. Deze. kwam naar voren, naast Romain,
en...
- Ge moet me helpen, en we krijgen hem. Ik win dan den sprint en we deelen wat
er van komt!
Decaluwé liet het zich geen twee maal zeggen, en samen rukken ze zich nu uit de
bende los, en naderen Danneels. tot op ongeveer 100 meters. Dichter gerochten ze
niet.
- Wat ik tijdens die 10 laatste Km. afgezien heb, zei Danneels na afloop, dat kan
ik aan geen mensch vertellen. Ik dierf er niet eens den tijd af doen, om achter me te
kijken, en te vernemen welke mijne positie was, ten overstaan
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mijner tegenstrevers. Al rijdende keek ik onder mijne armen, om te zien of er niemand
mij aan 't wiel hong, en in afwachting reed ik om er bij te vallen! Mijn hert bonsde!
Mijn kop dreigde open te springen, en 't kwam me voor dat ik elk oogenblik kon
dood vallen! Maar toch wilde ik niet begeven, en hield ik vol, om met ongeveer 200
meters voorsprong den velodroom binnen te stormen!
- Is de lastigste aller mijner overwinningen geweest, maar ook deze waaraan ik
meest genot en verdienste heb gehad!
***
Om de kroon op het werk te zetten, haalde Kaers de overwinning thuis, in het
Wereldkampioenschap van dat jaar. Daar vertel ik verder van. Eerst over
Bordeaux-Parijs, waarin we eene zeer gevoelige nederlaag leden. Misschien wel
omdat de wedstrijd, ter oorzaak van de gangmakers op kleine moto's, te veel
gemekaniseerd geworden was. Is 't Trousselier niet die zei: ‘Bordeaux-Parijs? Is een
pistekoers geworden voor baanrijders!’
Want vóór den koers stond het bij iedereen vast: dat Romain Gijssels of Bonduel
dien wedstrijd niet verliezen konnen!
- Zullen we zien, wist Frans Pélissier te zeggen; waaraan echter niet veel aandacht
werd gewijd, omdat men zich min of meer aan den bluf der Pélissier's gewoon had
gemaakt.
Maar in dien Bordeaux-Parijs, precies lijk in deze van 1933 met Mithouard, heeft
Frans - in samenwerking met zijn broeder Henri - bewezen dat hij, van technisch
standpunt beschouwd, alle andere Sportbestuurders algelijk nog iets voren was!
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Omdat hij, beter dan zijne tegenstrevers, wist op welk verzet onder wege moet
gespeeld.
Hij hield het bij eene groote ‘steke’ bij den uitzet. De anderen hadden er schrik
van, vreezende dat ‘het groot mes’ onvermijdelijk de ontreddering zou bijbrengen.
Alleen Veron van Dilecta - voor wie Gijssels en Bonduel reden - was niet ver van
te denken lijk Frans Pélissier, en gaf onderricht voor een groot verzet. Maar binst
den nacht, en buiten weten van Veron, liet Romain Gijssels - en gevolgenlijk Bonduel,
- de ‘steke’ verminderen, wat hem later heeft gespeten, omdat hij het na afloop heeft
moeten belijden: dat hij niet mee kon, bij den aanvang, ter wille van dat te klein
verzet!
Maar intusschen blijft het 'n onomstootbare waarheid, dat de Franschman Noret
dien Bordeaux-Parijs won, omdat hij de beste was, lijk de eenige Belgen, die mee
dongen, namelijk Bonduel en Gijssels, onderwege moesten opgeven omdat ze letterlijk
‘dood gereden werden’!
Ik herhaal: 't was meer dan eene nederlaag, 't was eene verplettering. Al was 't nu
ook de eenige van 't jaar, die ten andere op schitterende wijze werd gewroken, door
Karel Kaers, in het Wereldkampioenschap dat te Leipzig werd betwist!
***
Dat Kampioenschap ging door in een Park, en over een Omloop van 9 Km. 400
meters. Vlakke en effen weg. Wat ons tot de gevolgtrekking bracht: dat we daar geen
klimmers of treinloopers noodig hadden, maar wel vlugge temporenners, die
tezelvertijde hun woordje konnen doen bij den sprint!
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Wie dan genomen?... Rebry? Had daar niet de minste kans. Vervaecke? Hardiquest?
Schepers?... Bonduel?... Allemaal nog niet rap genoeg in den sprint, en niet vlug
genoeg van tert.
Karel Kaers? Als die er kon bij geraken, om te sprinten, dan, ja! Maar of hij het
houden zou over 225 Km.? Dat was de vraag!
Gust Danneels? Daarmee stemde iedereen in.
En dan?... Daar moest een Waal bij. Min kon er niet gevraagd. En op dat oogenblik
kwam er niemand anders in aanmerking dan Bruneau.
En de vierde? Terloops herinneren we dat Lode Roels het Kampioenschap van
België gewonnen had, op den Omloop van Francorchamps. In grondbegin dus had
hij meer recht dan eender wie, op eene plaats in dat Kampioenschap. En toch?... 't
Gebeurde reeds met Mortelmans, eveneens Kampioen van België, en algelijk niet
geselektioneerd?... Maar die beslissing die zooveel opstand en verzet uitlokte!... En
juist dàt wilde men vermijden en beletten Maar hoe?...
Ik zie ons nog zitten, in 't hotel, te Leipzig, daags vóór het Kampioenschap, met
de selektieheeren van den Belgischen Wielrijders-Bond. Want 'k miek wel geen deel
van het keuzekomiteit, maar men bad me toch gevraagd om bij de zitting aanwezig
te zijn, om te helpen beraadslagen!
Over de kandidatuur van Danneels en Bruneau was men het onmiddellijk eens.
Maar dan?... Wie van de twee: Kaers of Roels?... Eerstgenoemde was de rapste van
de twee. Maar Roels was nationaal kampioen. En daarbij rees de vraag: Zal Kaers
het uithouden over die 225 Km.?... Is de afstand niet te groot? Voor Roels bestond
die vrees niet! Maar de sprint?... Roels was verre van misdeeld, op dat gebied, maar
toch?... Hij lag merkelijk onder bij Kaers, van dewelke men heel zeker was, dat hij
het halen zou,
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‘als hij er maar bij was’. Begrijpt ge de moeilijkheid en de kieschheid van het zaakje
der keuze?... Eindelijk, en na lange beraadslaging viel de keure op Kaers!
Maar wie de jobstijding aan Roels zou overmaken?...
- Niemand die beter geplaatst is dan gij, om hem de pil te doen slikken! Van u zal
hij het besluit beter aannemen, dan van eender wie!
En zoo werd me de karweie op den hals geschoven!
Ik zie hem nog vóór me zitten, in een klein spreekkamertje van het Hotel, en 'k
hoore 't hem ook zeggen:
- Slecht nieuws! Ge kunt het niet eens verduiken!
- Welnu, ja, vermits ge 't raadt, verneem het dan: de keus is op Kaers gevallen!
Gij kunt niet meê doen!
Hij keek strak voor zich uit! Sprak eerst geen woord. Verroerde geen vin. En we
zaten alle twee te luisteren naar eene storende en hinderende stilte; dan opeens kwam
het er uit:
- Zoodat mijne nationale overwinning te Francorchamps, dan voor niets heeft
gediend?...
Meer zegde hij niet. En hij verbeidde niet eens het antwoord af, maar verliet de
kamer, zonder een ander woord van verzet. Ik keek hem achterna, en 'k had er zoo
oneindig veel medelijden mee, juist omdat hij niets zegde, niets!
In die stomme zwijgzaamheid lag meer verkropte spijt dan we allen konden vatten.
En waarachtig 'k had liever gezien, dat hij zijne verbetenheid en ontgoocheling naar
buiten smeet, met wat opstandige gebaren en verontweerdigde schruwels!
Maar lijk zijn broeder Frans was geweest, en lijk Lode was in de koersen, zóó was
hij, dààr, op dien dag, in dat spreekkamertje, en bij dat onverbiddelijk besluit:
onverstoorbaar passief en gelaten!
Frans was Lode voren gegaan. Een geboren sprinter, Athletieke vermogens te
koop. Gezondheid te over. Maar
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wil en karakter te kort. En op een dag verdween Frans uit de beweging lijk hij
gekomen was: geruischloos, en zonder de minste uitleg. Hij ging heen. 't Koersen
was gedaan, en... en niemand die er veel over sprak, tenzij... tenzij diegenen die er
wat van kenden, en meer van wisten, en die 't later nog dikwijls herhaalden: ‘had die
maar gewild?’
En zooveel jaren later - niet veel - het eigenste geval met Lode, die trouwde, om
van de jonge vrouw te vernemen: ‘dat ze liever had dat hij niet meer koerste. We
hebben het toch niet noodig’!
En Louis Roels verliet de arena van 't wielrijden, lijk hij te Leipzig dat kamertje
verliet: zonder onooglijke gebaren of lawaaierig gedoe!
Twee schoone athleten, sterke menschen naar het lichaam, maar wat gebrek aan
wilskracht! Liever het leven gerust over zich laten komen, dan het te keere te gaan!
Als Nora van Ibsen, het huis van haar echtgenoot verlaat, om de wijde wereld in
te gaan, ‘omdat ze wil vrij zijn’ slaat de deur achter haar toe. En die slag?... Maakt
indruk! Beroert de ziel! En laat eene sterke herinnering!
Frans en Lode Roels zijn weg gegaan, zonder deuren toe te slaan! Ze mieken geen
indruk. Maar ze lieten algelijk iets achter: de herinnering aan twee zeer sympathieke
en eerlijke jongens, die groote kampioenen hadden kunnen zijn!
***
Dat Kampioenschap te Leipzig, heeft anders heel wat beroering veroorzaakt:
begeestering bij ons; ontgoocheling bij de Italianen, die er zoo zeker van waren, ‘dat
Guerra zou winnen’, precies lijk wij die meenden, enkele
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weken te voren, dat Gijssels en Bonduel niet te slagen waren in Bordeaux-Parijs.
Het begon slecht voor hen bij de Liefhebbers, waar ze geslagen werden door den
Hollander Pellenaers, die later de beroemde Zes-Dagen-renner zou worden.
Maar 't ergste gebeurde bij de Beroepsrenners. Olmo leed bandbreuk. Was erg.
Maar zijne pomp, die, bij 't herstellen, alle dienst weigerde. Nog erger. Girardengo
die er bij was, gaf aan Olmo een ‘gonfleur’ wat verboden is door 't reglement. Waarop
klacht van de twee koerskom-missarissen, de Hollander John Stol en de Franschman
Vasserot. Zij kwamen voeling nemen met de andere leden van het Koerskomiteit, in
de officieele tribune, en 't besluit was: Olmo moet buiten koers gezet!
Maar of het protest verwekte! Het eerste gebaar van Olmo was een van
verontweerdiging. Maar hij zou er zich ten langen einde bij neer gelegd hebben, en
afstappen, zonder de slechte raadgevingen van de verhitte Italiaansche volgers, die
hem bezwoeren van niet af te stappen, en voort te doen.
Maar dan kwam het onverbiddelijk besluit:
- In geval een Italiaansche renner het Kampioenschap wint, zullen we verplicht
zijn hem te deklasseeren, om reden dat hij onwettige hulp zal gekregen hebben van
Olmo die, rechterlijk gesproken, buiten koers is gesteld!
Daarmee gingen de Italiaansche gemoederen koelen en bedaren, en Olmo nam het
zeer wijselijk besluit van op te geven.
Dan kwam de laatste ronde. En de sprint. Met de angstige bekommering der
Italiaansche vertegenwoordigers van Bond en Pers, die te veel vreesden voor den
rappen sprint van Kaers, om nog sterk te durven hopen op de overwinning van Guerra!
En toch?... Toch wilden ze die hoop niet opgeven!
Te voren had Magne eene wanhopige poging gedaan,
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om uit te loopen, en nagenoeg 100 meters voorsprong genomen, maar Gust Danneels
die, in den dienst ging van Kaers, en Magne bijhaalde.
De sprint begon, van wel 400 meters van de meet. Guerra op kop. Met Kaers aan
zijn wiel, wat hem erg ontstemde. Daarom dat hij in zwaaienden vorm, over-en-weder
de baan reed, met de hoop van op die wijze Kaers van zijn wiel te krijgen, waarin
hij niet lukte. Maar dat gedurig over-enweder zwenken veroorzaakte den val van
Magne en van den Duitscher Stoepel, op ongeveer 300 meters van de aankomstlijn.
Op 't zelfde oogenblik kwam Gust Danneels naar voren, en bereidde zich voor de
eigenlijke sprint. Te voren had hij Kaers vermaand, en deze verliet het wiel van
Guerra, om zich te zetten aan dat van Danneels. Guerra aan 't wiel van Kaers, en zoo
was de groep gekomen, tot op 200 meters van de lijn.
- Op dat oogenblik, vertelde Gust Danneels ons nadien, begon ik uit volle macht
te spurten. Mijne meening kwam hierop neer: ik kan zoo goed winnen als eender
wie. Ik verdedig dus mijn eigen kans. Maar 'k weet ook van in de kaart van Kaers te
spelen, met uit volle macht te geven, vermits ik hem op die wijze ‘lanceer’ oor zijn
eigen sprint, dit voor het geval dat ik begeven mocht.
Kaers bleef rustig aan 't wiel van Danneels, tot op 100 meters van de aankomst,
altijd wakende op Guerra die hem als een schaduw volgde.
- Op dat oogenblik, aldus Kaers - we spreken van: 100 meters vóór de aankomstlijn
- maakt Guerra aanstalten voor een laatste wanhopige poging, om over mij te komen
; maar 'k was hem voren, en 't is met een goede lengte voorsprong dat ik dat
Kampioenschap won tegen Guerra, Danneels 3e, op 30 centimeters van den Italiaan!
***
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Maar na die aankomst?... Was me dat een spel! Nooit te voren gezien!
De heele Belgische kolonie die de ordedienst overrompelde, en Kaers op de
schouders hief! Zelfs de oude heeren Alban en Fernand Collignon zagen we met den
hoed in de lucht zwaaien! Gust Danneels weende van spijt, omdat hij niet gewonnen
had, maar ook van vreugde, omdat een der ‘onzen’ de zege behaalde, waaraan hij
ten slotte zooveel had geholpen!
Lode Roels die anders zoo kalm was, en zoo gelaten, sprong nu ook in het geweld
en...
- Nu ben ik getroost omdat mijn plaatsvervanger dan toch een nationale zege
behaalde!
Maar de Italianen? Die gingen te werk lijk bezetenen! Na de onthutsende periode
- die maar enkele seconden duurde - der ontgoocheling, kwam de bui der
verontweerdiging, want...
- Kaers heeft Guerra gehinderd in den sprint! En er wordt klacht neer gelegd!
Guerra zocht niet te protesteeren, maar onder den invloed zijner verhitte en
lawaaierige supporters, diende hij ten slotte een klacht in tegen Kaers, die natuurlijk
verworpen werd, vermits:
- De Hollanders Valentyn en Van der Ruyt kategoriek waren in hunne verklaring:
als er iemand heeft gehinderd, dan is 't Guerra, die ten andere den val veroorzaakt
heeft van Magne en Stoepel!
De Fransche en Duitsche supporters kwamen ten andere opzetten, met een verwijt
tegen Guerra, en na een paar minuten beraadslaging, werd de klacht verworpen, en
konden wij gerust en in gemoede de overwinning gaan vieren van Karel Kaers,
wereldkampioen!
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Want Voorzitter Fernand Collignon noodigde ons allen uit, op een gezellig avondmaal,
waar er werd gefeest en gevierd tot in de vroege uurtjes van den volgenden
Zondagmorgen!
Met deze grootsche overwinning eindigde het heerlijke Wielerseizoen 1934, dat
voor ons Vlamingen zoo rijk was aan prachtige zegepralen!
De bijtende nederlagen van 1933 waren gewroken!
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Het jaar van Decaluwé en Aerts
De ‘groote slag’ van Parijs-Robaais 1935, werd weer geleverd - lijk ten andere bijna
elk jaar - te Arras, waar meerdere renners ontsnapten, met het gevolg dat de
hoofdgroep, die te voren een twintigtal koppen sterk was, nu heelemaal uit-één werd
geranseld, zoodat we te Henin Lietard maar drie renners meer op kop hebben: Jan
Aerts, Leducq en Rebry, die ver uit het lastigste en zwaarste werk verrichtte bij het
offensief.
Tusschen Henin en Courrières moet Jan Aerts achter blijven. Het tempo dat Rebry
voert, dat hem te sterk geworden is. Deze blijft dus met Leducq als tegenstrever voor
den eindsprint. Hij moet hem dus kwijt spelen, of hij is verloren. Eerst laat hij Leducq
al het werk doen, om een verpozing te nemen. die echter niet van langen duur is,
want te Wattignies heeft hij zich opnieuw aan de leiding gezet, met de hoop van
Leducq te kunnen loswerken.
Op 24 Km. der aankomst stapt deze af: zijn band die langzaam begeeft. Vermaken
beteekent verliezen. Daarom dat hij opblaast, en onmiddellijk de achtervolging
aangaat. Eene der wanhopigste die we ooit zagen. Op 17 Km. der aankomst heeft de
Franschman 22 seconden achterstel. Op 14 Km. maar 18 meer, en op 12 Km. weer
20.
Het ging hier om het meesterschap tusschen de twee: Franschen en Belgen, lijk
ten andere sedert enkele jaren alle klassieke koersen in Frankrijk stonden; of beter
gezegd: tusschen de Franschen en Vlamingen. Want sedert jaren speelden de Walen
maar een zeer gematigde rol in de baankoersen.
Het jaar 1934 was in ons voordeel geëindigd. Parijs-Robaais was de inzet voor
een nieuwe match. Daarom dat
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we die achtervolgingsmatch tusschen Leducq en Rebry, met zooveel belangstelling
volgden, en met nog wat meer: met een laaiend fanatisme.
Toen we Leducq zagen afstappen, om op te blazen, voelden we 't zoo goed:
- We hadden er niet eens spijt van!
't Was leelijk van onzentwege, en we zijn er niet eens fier op! Maar de naijver
tusschen de Franschen en ons, was nu zoo sterk!
Daarom dat we naast Rebry reden, om het te zeggen, of beter om het te huilen:
maar 12 Km. meer, en ‘hij’ verachtert!
Opeens zien we Leducq nog eens afstappen: hij moet opnieuw blazen, en is
bovendien heelemaal ontgoocheld en ontmoedigd, zoodat hij Parijs-Robaais, die hij
meende te winnen in den sprint, verloor met meer dan 9 minuten!
Was nu de tweede maal dat Rebry door de kans werd begunstigd. In 1934 tegen
Lapébie. En nu tegen Leducq. Maar ter waarheidswille moet gezegd, dat hij zoo
wonderwel paste bij dien wedstrijd, waarvoor hij zich op zeer bijzondere wijze
bereidde en oefende, en die hij dan ook betwistte met de overtuiging dat hij, op dat
slecht stuk weg van Wattignies tot Robaais, zoo moeilijk te slagen was!
Zijn weerstandsvermogen dat hem zoo wonderwel diende, bij het hard labeurwerk
der laatste 30 Km.
Lapize is de eenige renner ter wereld die er ooit in gelukte, drie maal Parijs-Robaais
te winnen! En het feit van aan Frankrijk's grootste renner te kunnen vergeleken
worden, is een getuigschrift dat alleen aan uitzonderlijke kampioenen kan gegeven!
***
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't Is in 1934 dat we Edgard Decaluwé te Parijs bij Sportbestuurder Veron gingen
aanbevelen, als zijnde een renner met veelvuldige athletieke vermogens.
Maar zijn eerste koersen als Beroepsrenner die min of meer tegensloegen, zoodat
men het me te Parijs met een zeker spottertje door den neus wreef:
- U weeral eens miskeken!
Dan kwam Parijs-Brussel, en even vóór Charleroi muist Di Paco er uit, met
Decaluwé. De Italiaan was de hardnekkigste tot in Charleroi. Maar daar, op dat stuk
weg, naar Gosselies, met die onhebbelijke en bonkige steenen, daar kreeg hij den
genadeslag, en Decaluwé die hem los wierp, om weldra alleen aan de leiding te
liggen.
Maar Hardiquest die op dat eigenste stuk weg de tegenaanval inzette, en eene
wanhopige achtervolging aanging tegen Decaluwé, die zich verdedigde ‘op leven en
dood’. Want deze wist het genoeg: dat Hardiquest niet te zoeken was in den sprint.
Ten slotte haalde deze het pleit bij de achtervolging, vermits hij zijn tegenstrever
bijhaalde, bij het afdalen van den berg naar Tombeek, zijnde op nagenoeg 20 Km.
der aankomst.
Wie van de twee het halen zou? Niemand die 't te voren zeggen kon, omdat ze alle
twee nagenoeg over de eigenste sprintkwaliteiten beschikten! De eene die zoo
wantrouwig was van de andere. En de twee die wachtten met die sprint tot op 't laatste
nippertje.
Hardiquest sloeg eerst los: op nagenoeg 100 meters van de aankomst. En nam
eene lengte voorsprong; maar Decaluwé die kwam opzetten om te winnen met... laat
ons zeggen met 20 centimeters!
- Gij hebt gelijk, zei Veron na afloop, Edgard is een kampioen, en ik speel er ten
andere mijne kans meê in Bordeaux-Parijs!
***
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Dien Bordeaux-Parijs? Noret kon hem niet verliezen. Zoo dachten de Franschen, en
zoo dachten al diegenen die er iets van kenden. Veron uitgezonderd die 't me te voren
meer dan eens zegde:
- Verleden jaar ben ik verrast geworden door Frans Pélissier, met zijne technische
vaardigheid, en bedrogen door Romain Gijssels, die buiten mijn weten van verzet
veranderde, maar dezen keer is de verrassing en de nederlaag voor Frans Pélissier.
En Veron gaf aan Decaluwé de volgende onderrichtingen:
- Gij zult u om niets bekommeren, noch om verzet, noch om taktiek, noch om uw
gangmaker, noch om uwe rijwielen, noch om uw eten. Ge zult u oefenen lijk ik zeg,
en u verders laten leven lijk een visch in 't water, tot de dag gekomen is. Dan zeg ik
u bij den uitzet wat er u te doen staat; ge zult blindelings gehoorzamen, en... en
Bordeaux-Parijs winnen!
Decaluwé gaf toe, wat nog niet zeggen wil dat hij geloofde dat het zoo gemakkelijk
zou gaan, als Veron het voorstelde. Want Romain Gijssels had het hem te voren
gezegd:
- Bordeaux-Parijs?... Een verschrikkelijk iets!
De dag kwam, en de uitzet, en 'k was er bij als Veron het bevel gaf aan den
gangmaker van Decaluwé:
- Ge zult starten tegen eene snelheid van 60 per uur, en onmiddellijk de leiding
nemen, om niemand, hoort ge 't, niemand voorbij te laten, en onder geen voorwendsel!
De gangmaker knikte en Decaluwé luisterde, zonder maar een woord te spreken.
En die start? 'k Vergeet hem nooit in mijn leven. Niet tegen 60, maar tegen 70 per
uur werd er gereden tot in Libourne! Maar niemand die voorbij kwam. Frans Pélis-

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

329
sier beproefde het wel, met Merviel, maar de gangmaker van Decaluwé kende 't
wachtwoord: niemand voorbij! De gaz wat wijder open! Edgard wat dieper voorover,
en... 't was lijk te Verdun: ‘on ne passe pas!’
Later op den dag, en verder op den weg, kwam Merviel weliswaar voorbij. Maar
dat ging dan met de toestemming van Veron, die wel wist wat hij deed!
- Frans Pélissier was in de war gestooten bij den uitzet en verwonnen op ‘zijn
eigen terrein’. Ik wist wat dat beteekende: hij zou er bij ontzenuwen en op een
verkeerd paard spelen! Ik liet hem dan ook maar begaan, altijd op den loer liggende,
om ten gepasten tijde weer op te dagen.
Aldus Veron, die Decaluwé op een zeker oogenblik deed stoppen, om hem te
wasschen, en te verfrisschen met Kologne-water, hem het haar te kammen, en weer
in den zadel te zetten. Had niet langer geduurd dan drie tot vier minuten. Maar 't was
nu een andere Decaluwé die Merviel achtervolgde: een die vernieuwd was naar ziel
en lichaam. En hij won dien Bordeaux-Parijs dan ook met klank, al gebeurde het
tegen alle verwachtingen in, en tot grooter ontsteltenis van het Parijzer publiek, dat
meende dat Noret of Merviel en Frans Pélissier niet meer te kloppen waren in dien
koers!
De overwinning en de eer was voor Decaluwé, maar een groot gedeelte van de
verdienste was, voor Veron!
- Nu heb ik bewezen van even zooveel van mijn beroep te kennen als mijn
tegenstrever, zei Veron, en dat is me voldoende! Al 't overige is voor Edgard!
Na afloop van den koers wist Noret op te merken ‘dat hij geslagen geworden was,
ter oorzake van zijn te groot braket’.
Maar dat eigenste braket dat hem 't jaar te voren de overwinning bezorgde.

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

330
De waarheid ligt denkelijk in wat Ronsse beweert: dat men Bordeaux-Parijs best
rijdt, als men hem voor de eerste maal betwist, omdat men niets afweet van de last
en de miserie die te dragen zijn!
***
Het wereldkampioenschap van 1935 werd bij ons betwist, en namelijk te Floreffe.
Met de bedoeling van den Omloop des te beter te leeren kennen, aan de mogelijke
kandidaten, werd er beslist van dààr ons Nationaal Kampioenschap te laten betwisten,
al was het te voren reeds toegestaan aan Brasschaat. Het Komiteit dezer gemeente
echter was zoo sportief, van zijne beurt te verdagen, om de inrichting voor
Francorchamps te laten.
Gust Danneels won er met klank dat Kampioenschap, en loste al zijne tegenstrevers,
tijdens de laatste beklimming van den berg, die naar de aankomstlijn leidt.
Onnoodig te zeggen dat hij onmiddellijk kandidaat nummer één werd, voor 't
wereldkampioenschap. Maar wie de andere twee zouden zijn, en de mogelijke
plaatsvervangers?... Na lange en vele beraadslagingen, kwam men er toe eene
meerderheid te vinden voor de volgende kandidaten: Aerts, Rebry en Danneels.
En Kaers, hoor ik u vragen, de wereldkampioen van 't jaar te voren?... Men vond
- en wellicht terecht - dat die zestien beklimmingen van den berg van Floreffe, niet
genoeg pasten bij zijne vermogens. Waarin hij ten slotte zelf ging berusten. Maar
dat Meulenberg niet aangeduid of verkozen werd, konden de Walen maar moeilijk
slikken!
Rebry? En Danneels? Goed en best. Maar Aerts?... Velen die vreesden - en ik was
er een van - dat de berg hem ‘lichaamlijk vermoorden’ zou!
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Maar na afloop moesten we 't toegeven: dat we ons aan hem misrekend hadden, want
hij won omdat hij werkelijk de beste was!
- Hoe ge er nog wildet aan twijfelen, vroeg hij na afloop? Ik heb het immers te
voren verzekerd, dat ik niet starten zou, als ik er niet zeker van was, van dien berg
en den afstand meester te kunnen!
En inderdaad, Jan verzaakte aan meerdere winstgevende verbintenissen op piste,
zoo in binnen- als in buitenland, om zich met alle zorg en toewijding voor dat
Kampioenschap te bereiden. De uitslag bleef niet uit. En toen de Spanjaard Montero
tijdens de negende van de zestien ronden wilde ontsnappen, sprong Aerts er achter,
en ze werden niet meer bijgehaald. Want Danneels die uiterst frisch en strijdveerdig
was, zocht hen weliswaar te vervoegen, maar ziende dat hij Le Grevès, een gevaarlijke
sprinter, aan zijn wiel had. staakte hij de achtervolging, en het heele tegenoffensief
dat met den slag stille viel!
- En zoo heb ik, aldus Danneels na den koers, voor de tweede maal een nationale
zege helpen bewerken, maar ten mijnen persoonlijken nadeele!
Want na de ontsnapping van Montero-Aerts, heeft Danneels alle tegenaanvallen
van de overblijvende deelnemers in de kiem gesmoord, met alle uitloopers na te
zetten, zonder ooit de uitval te willen helpen steunen!
Onnoodig te zeggen dat de overwinning van Jan Aerts, in eigen land behaald, en
ten aanzien van minstens 80.000 Belgen, een ongehoorde geestdrift verwekte. Naar
de geldelijke inkomsten geschat, moeten er op dien dag 100.000 toeschouwers te
Floreffe zijn geweest. De koers eindigde om 5 ure 30, en om 10 ure 's avonds, was
het verkeer nog altijd zoo druk, dat meerdere auto's eerst nadien de Omloop en de
Gemeente konnen verlaten!
Om een staaltje te geven van den gemoedstoestand,
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waarin zoowel de officieele leiders, als de toeschouwers verkeerden, weze 't genoeg
van te vernemen, dat de sedert dien afgestorvene, en betreurde sekretaris van den
Belgischen Wielrijders-Bond, M. Josse Rosseels, tijdens de doortocht van de
voorlaatste Ronde, het kleine kleutertje van Aerts uit de armen van de moeder nam,
om het Jan voren te houden, en het uit te roepen:
- Het verhoopt dat ge zult winnen!
En Josse Rosseels was een man van jaren, en van langen officieelen dienst, die
dus veel Kampioenschappen wist betwisten! Maar de opwinding die zoo sterk was,
dat zelfs de meest gedaagden zich zelf vergaten!
Onvergeetlijke oogenblikken van geestdrift en voldaanheid!
***
Lijk die andere, toen een paar dagen te voren, Jef Scherens in het Heiselpark te
Brussel, zegevierend over de meet bolde, en het Wereldkampioenschap der sprinters
won, tegen den Duitscher Richter! En dertig duizend monden al hun geluk en al
hunne fierheid uitschruwelden, omdat Jef nu vier maal te reke die hoogste titel kwam
te veroveren!
Scherens?... Een pak zenuwen! Een ziedende ketel met borrelend en kokend water!
Ik zie hem nog liggen, in de verst afgelegen kabien, onder de tribunen! De gang
was afgezet, en 't ordewoord gegeven: niemand mag hem benaderen!
Dat was na de halve eindloop, en vóór hij het tegen Richter zou opnemen, voor
het Kampioenschap zelf!
Zijne zenuwen die gespannen waren lijk stalen kabels! En zijne oogen die in den
kop rolden van ongedurigheid! Hij wilde alleen zijn, alleen met zijn verzorger en
zijn trouwe
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en onafscheidbare vrienden: Oscar Desmet en Voorzitter Van Hove.
- Buiten die twee, niemand binnen laten!
Waren de orders van Scherens. Maar omdat ik iemand was - en niet niemand kon ik er bij!
- Gij wint het toch van Richter?...
- Ik hoop het! Hoop het! Maar?... Ware 't maar gedaan Ik houd niet meer aaneen!
Nooit te voren zoo ‘nerveus’ geweest! Maar hier, te Brussel, voor eigen volk, hier
moet ik winnen! Moet! Er is geen uitweg en geen genade! En dat wreet me letterlijk
stukkend van binnen!
En hij draaide zich op zijn brits, met zijn gezicht naar den muur, om niemand meer
te zien, niemand!
Pijnlijk en angstvallig! En men kon de stilte hooren vezelen!
***
Eindelijk: de match kwam. Eerst de loting, om uit te maken, wie ‘op kop moest’.
't Viel op Scherens. Was een eerste tegenslag. Want Jef was de man van de jump,
van achter 't wiel van den tegenstrever. Was min gemaakt om ‘op kop te vertrekken’.
Maar 't lot had er anders over beslist!
Een oh! van ontstemming rolde in gedempte tonen rond de piste. Alleen Scherens
scheen het kalmpjes op te nemen.
En zonder een woord te reppen, ging hij zich in den zadel zetten, en... verloor de
match, tot grooter ontgoocheling en ontsteltenis van de duizenden toeschouwers, die
er zoo zeker van waren, ‘dat hij niet te kloppen was’!
Maar het wonder dat gebeurde: de nederlaag die een
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verkeerde uitslag bewerkte, en Scherens die met den slag lijk veel kalmer geworden
was, en meer gelaten.
Ik zag hem terug, in de kabien van daar even, en hij was lijk dezelfde niet meer,
min aangedaan, en meer vertrouwend!
Voor de tweede reeks moest Richter op kop. Nog 300 meters. Een deel der
menschen die 't uitgierden: Jef! Jef! Maar nog meer stemmen die fluisterden om stilte
te vragen, en die stilte die plots inviel: een graf!
Nog 200 meters, Richter nog altijd op kop. Nog 100, en steeds de Duitscher, maar
dan, met een ruk en een zwaai, en Scherens komt er naast, er over, en wint van enkele
centimeters!
Derde reeks: stiller dan op een kerkhof! Wie zal het halen?... De vraag hangt in
de lucht, maar niemand die ze uitspreekt!
Scherens moet op kop. Het lot was hem weer ongunstig. Hij neemt aan. Zonder
verpinken. Hij leidt. Nog 250 meters. Richter is wachtende. Nog 200, en daar, een
pijl uit den boog, een kogel uit het kanon: met een ruk heeft Scherens zich in gang
gesnakt! Richter doet hem na! Maar 't baat niet! Hij nadert maar komt er niet over,
en Scherens wint met drie lengten voorsprong!
Bliksems van geestdrift die flikkeren! Donders van juichingen die los breken!
Grootsch! Heerlijk! Onvergeetlijk!
En zoo eindigde dat wielerjaar van 1935.
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In 1936, magere oogst
De meest schokkende gebeurtenis is geweest: de uitspraak van den rechter Cazalis,
bij de aankomst van Parijs-Robaais, Hij gaf Speicher als overwinnaar, als 't meeste
paart der toeschouwers het opnamen voor Romajn Maes.
- Tien centimeters ten voordeele van. Speicher,... zei Cazalis.
De Belgische sportjournalisten hadden het allen - zonder onderscheid - voor Maes.
De Franschen waren zeer terughoudend, maar geen enkel die zich uitsprak tegen
Speicher en Cazalis. Enkele dagen nadien verscheen er in ‘L'Auto’ zelf, van welker
redaktie Cazalis deel miek - eene foto die heelemaal bleek te pleiten, in 't voordeel
van Romain Maes die 't op alle tonen uitriep ter aankomst, en uitschruwelde, ‘dat hij
won met minstens 15 centimeters’!
Maar wat Romain niet en nooit vertelde is 't volgende:
- Speicher, Rebry en Romain Maes vormden dus de drie leiders. En verdedigden
ook alle drie de kleuren van Alcyon. Ludovic die 't hen had bevolen, op 30 Km. der
aankomst: Mij is 't om 't even wie van u gedrieën wint, maar ge moet een onderling
akkoord aangaan, om mekaar te helpen en te steunen, dusdanig dat niemand meer
bij komen kan. Voor wat de geldelijke kant betreft, dat moet ge maar onder mekaar
uitmaken ; best ware van elk uwe kans op winnen te gaan, maar te deelen wat er
gewonnen wordt!
Rebry had niets in denpap te brokkelen bij den sprint. Het zou dus gaan tusschen
Maes en Speicher. Deze laatste beweerde dat Romain Maes beloofd had, van hem
te laten winnen, mitsgaders een grooter deel in de winst te krij-
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gen. En deze laatste die staande hield, dat hij nooit zijn woord gaf.
Wij maken niet uit wie van de twee won, en laten het bij de uitspraak, maar wat
we met zekerheid kunnen zeggen is, dat op ongeveer 50 meters van de aankomstlijn,
Speicher eene zwenking miek naar buiten-uit, waarbij hij Maes hinderde bij den
sprint. En dat er van dezes klacht nooit rekening werd gehouden.
Omdat, zoo werd er nadien beweerd, men te weet gekomen was, dat er akkoord
bestond tusschen Speicher en Romain Maes, en deze dan maar de gevolgen moest
dragen, van de begane fout. Anderen wisten te zeggen dat Alcyon zelf tusschen
gekomen was, en Maes geldelijk vergoedde, voor de geleden schade. Want Speicher
weigerde nadien, van aan Maes maar iets af te staan, van de gedane winst. Genoeg
en zooveel is 't dat die Parijs-Robaais alleszins een nasmaakje had, en dat het niet
de eerste maal was dat de aankomstrechter eene uitspraak deed, die nadien fel werd
besproken.
***
Elooi Meulenberg won dat jaar Parijs-Brussel, niet alleenlijk omdat hij de rapste was
in den sprint, maar ook, en vooral, omdat hij zoo ongenadig te werk ging, en zoo
onverbiddelijk was, bij het dwarschen van Charleroi, over de slechte steenen,
Meulenberg de rapste in den sprint?... Dat wisten we, en dat leerden we vooral in
't Wereldkampioenschap te Kopenhagen, en in de Ronden van Frankrijk die hij
betwistte. Maar ook de sterkste en de geweldigste op een weg die lang was, en
lastig?... Neen, zooveel waren we van hem niet gewoon en niet verwachtende! Ziedaar
nu een renner van wien men gerust mocht schrijven: pourri de classe; dat beteekent:
athletieke middelen te over, maar moreele te kort! Het faalde hem voornamelijk aan
ijver, aan door-
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tastendheid, aan wilskracht, aan liefde voor zijn beroep!
Hij lag wat onder bij het beklimmen van de bergen. En niet zoo zeer omdat het
hem faalde aan de lichaamlijke eigenschappen, maar wel aan de moreele krachten.
Hij deed het niet geeren. Daarom dat het hem min wel ging. Jan Aerts was nagenoeg
in 't eigenste geval: hij had een hekel aan 't beklimmen van Cols.. Maar op een dag
zei hij het binst de Ronde van Frankrijk:
- Vandaag zal ik bewijzen van ook te kunnen klimmen als 't moet!
En Aerts won Luchon-Pau.
Meulenberg kreeg van moeder natuur al wat er noodig was, om eene onzer grootste
en meest befaamde renners te worden. En indien hij het niet werd, dan kan hij het
gerust voor zich zelf getuigen:
- Omdat ik niet sterk genoeg wilde!
***
Uit Bordeaux-Parijs van 1936 herinner ik me nog een zeer treffend en pijnlijk
oogenblik.
Romain Gijssels, alhoewel nog een jonge renner, was al ‘op den weg terug’.
Niemand die 't kon zeggen waarom, en hoe het kwam. Want hij was ernstig,
verstandig, en leefde voor zijn beroep. In dien Bordeaux-Parjs zou hij een ‘al of niet
spelen’. Hij zou er weer boven op komen. Dat hoopte hij ten minste. Want hij had
zich met zorg en met ijver geoefend en bereid.
Tusschen Angerville en Orleans wilde hij opgeven. Maar zijn vriend Pierre Buyle
die met ons volgde en waakte, wilde het beletten.
- Ik kan niet meer Ik ben op! Glad-op!
Meer zegde hij niet, maar begon te weenen. Pierre liet zich echter niet vermurwen
en...
- Maar 100 Km. meer en ze brengen u minstens
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6000 franken op! Die moogt ge niet te grabbelen gooien!
En Pier die Gijssels in den zadel zette. Deze keek even op, lijk iemand die wil
vragen: wie dan heb ik wel mis-daan?... Maar dat sprak hij niet uit, en instinktmatig
reed hij verder.
En die blik in zijn oogen?... Die wanhoop die er in te rapen lag?... Die pijnlijke,
triestige indruk die van hem uitging, die vergeet ik van mijn leven niet! Ik had er
zoo oneindig veel deernis mee, lijk ik hem ten slotte algelijk nog bewonderen moest.
Deernis. Omdat hij zoo moe was, zoo óp, zoo àf, en zoo geeren zou opgegeven
hebben, om een strijd te staken die hij toch niet halen kon, niet halen zou, doordien
dat hij te ongelijk was! Maar hij reed voort, omdat Buyle, omdat ik het hem zegde
en beval! Omdat het geschreven staat in de harde wet van zijn beroep!
We bewonderden hem, omdat hij, levend wrak, algelijk gehoorzaamde. Maar dat
gehoorzamen kwam niet uit zijn wil, of begeerte, het kwam omdat... ja, wist hij zelf
waarom hij voort deed?... Lijvelijk was hij gebroken. Zedelijk geknakt. Misschien
zocht hij te redden wat nog te redden was. Want in zijn diepste binnenste moet hij
het op dat oogenblik hebben gevoeld: tijd van komen, tijd van gaan!
De harde wet van 't leven!
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De mysterieuze Michel Dhooge!
Even een woord over Michel Dhooge. 't Is in 1936 dat hij ‘Koning der
Kermiskoersers’ werd uitgeroepen, als gevolg van zooveel overwinningen of
eereplaatsen, in die wedstrijden behaald.
- Maar 't jarent, verklaarde hij, wil ik de wijde wereld in, om het te betoonen tot
buiten onze grenzen, dat ik wat anders kan dan Kermiskoersen loopen en winnen!
En hij zette dat jaar 1937 in, met eene prachtige overwinning in ‘Sportwereld's
Ronde van Vlaanderen’.
En die overwinning verrastte maar diegenen die hem niet gezien hadden, in
Antwerpen-Gent-Antwerpen van acht dagen te voren. Want op 't. oogenblik dat hij
kaderbreuk leed in dien wedstrijd, lag hij aan de leiding met 400 meters voorsprong,
en we hadden den indruk dat hij niet meer zou bij te halen zijn.
Opeens stapt hij af: kaderbreuk! Gedaan dus met de overwinning!
Andere renners in zijne plaats zouden het uitgeschruweld hebben van vertwijfeling,
van spijt en van wanhopige woede. Hij niet. Ik zie hem nog staan, zoo heel flegmatiek
te kijken op die kader, en die breuk. En geen woord van opstand of van verzet.
Hoogstens een gedempte: is dat niet wreed?... En dan? Niets meer!
Maar in de Ronde van Vlaanderen nam hij zijne weerwraak.
- Dezelfde tert. Dezelfde positie, zoo lazen we in ‘Sportwereld’ van 22 Maart
1937, maar een oude naam die een nieuwe klank gekregen heeft.
Was zoo heel raak en zoo heel juist gezegd. Want daarmee was bedied: dat de
Koning der Kermiskoersen 't rijk der Groote Wegwedstrijden binnen getreden was!
Michel Dhooge was een renner die aan geen anderen te
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vergelijken was. Noch in kunde, noch van karakter, noch van positie of tert. Hij ‘zat’
zoo aardig: laag in den zadel, en hoog met het stuur. Hij gaf altijd den indruk van te
‘wandelen’, zelfs als hij al gaf wat hij kon. Maar wanneer gaf hij al wat hij kon? Is
't hem wel ooit gebeurd? Een gesloten karakter, zonder dat we kunnen zeggen dat
hij zich van de kameraden en de wereld afzonderde. Maar hij hield het bij zijn
ouderlijken kring, en zijn beroep.
Jaak Veltman ging hem ten huize bezoeken; en hij schreef het:
- Dhooge is Dhooge, en net anders. Hij is éé met zijn huis en zijn thuis, waar hij
door zijn moeder aanbeden wordt!
En die moeder?... Ze stierf drie dagen na de overwinning van ‘haar Michel’, in de
Ronde van Vlaanderen.
Na die zege ging Michel recht naar huis, want hij had haast om de bloemen der
overwinning aan zijn moeder te overhandigen.
En deze die er zoodanig van aangedaan was, dat zij er een beroerte van opliep,
waaraan zij drie dagen nadien overleed!
Kermisklok! Doodsklok!
***
En daarmee kwam er een breuk in het ‘internationale’ van Dhooge's loopbaan. Hij
zou immers den Zondag daarop Parijs-Robaais betwisten. Maar ter oorzaak van den
rouw, startte hij niet in dezen koers, ook niet in Bordeaux-Parijs, waaraan ik hem
zoo geeren had doen deelnemen. Hij zei niet: neen. Hij zei niet: ja! Hij gaf een
besluiteloos antwoord dat er eigenlijk geen was, want... hij was Dhooge, en niet
anders!
En zoo bleef hij tot op dien dag dat hij, zonder slag of
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stoot, zonder gerucht of misbaar zei: 't is gedaan, ik staak het koersen!
En wij die 't vroegen: of we wel wisten wat hij kon? Daarmee was bedoeld: dat
hij misschien nog nooit zijn volle macht had gegeven.
Zou hij wellicht in Bordeaux-Parijs? Maar als alles geregeld en geschikt was, dan
dacht hij: beter van niet!
Zóó was Dhooge: mysterieus en gesloten, zoo in zijn leven als in zijne
beraadslagingen. Diep van kunde. Nog dieper van gedacht, waarmee hij zoo moeilijk
aan de oppervlakte van d'openbare meening kwam.
En drie jaar later?... Hij stierf een geweldigen dood. Slachtoffer van een bomaanval,
en van den oorlog. Een gesloten mensch die voor eeuwig de oogen toegedaan had,
en nooit aan de wereld der Wielerbeweging had getoond, tot wat hij wel bekwaam
en bestand was!
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Prachtige uitslagen in 1937
Parijs-Robaais van 1937 kwam. De Franschen hoopten op de zege van een hunner
renners, wij rekenden op de onze. Dat het een Franschman of een Vlaming zou zijn,
daarvan waren we zeker Maar ten slotte won de eenige Italiaan die mee dong: Rossi!
Ik herinner me een artikel over die Parijs-Robaais te hebben geschreven, waaraan
we 't volgende ontleenen:
Iemand die koersen volgt, om iets meer te doen, dan er op te kijken met het bloote
oog, weet na elk van die koersen iets te vertellen, van wat hij er leerde. Omdat er
altijd iets nieuws is, iets anders. En gelukkiglijk, anders zou de sport te rangschikken
zijn bij stukken stof die men meet, en biefstukken die gewogen worden. En die
dingen, de stof en de biefstukken trekken toch maar aan, als men geen broek meer
heeft om aan te doen, of dreigt te vergaan van den honger!
In de sport echter zit er 'n ziele die de heffende macht is, en de stuwende kracht.
En zoo lang of we er de ziele kunnen in houden, zal de sport niet vermaterialiseeren,
niet ontaarden, en dienvolgens niet vergaan. We moeten er de opleidende, opvoedende
kracht in houden, anders zou ze ophouden van nuttig te zijn, en van noode.
Iemand die wil beroeren, bewegen of beïnvloeden, moet met de ziele spreken.
Maar om met de ziel te spreken, moet men in de ziel gaan kijken. En dat hebben we,
op dat stuk weg van Arras naar Robaais.
't Is daar dat Rossi zijn meesterschap scheen te leggen, in eene ontvluchting die
gebroken werd door een gesloten ijzerenwegbareel.
In den loop van de jaren leerden we Rossi waardeeren. Al laten we ons niet
overhalen, ter wille dier onverwachte
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overwinning, hem hooger te stellen dan moet. En toch is er weêral iets uit te leeren.
Namelijk dat Italië ten allen tijde renners had, en nog heeft, die meer en beter
presteeren in 't buitenland, dan in eigen streek.
Ten tijde dat Girardengo, Brunero en Belloni in Italië blinkende sterren waren,
was Bottechia slechts een flikkerend lichtje. Maar deze laatste klom met de vlagge
van de zege op de Fransche Alpen en de Pyreneeën, waar de Brunero's en andere
Girardengo's bleven voren staan! Omdat ze er niet op konden!
Zijn dat geen wonderbare verschijnselen die doen nadenken, doen zoeken en tasten
met de oogen van de ziel?
Ik zeg dat de sport zoo rijk is aan kleuren, aan verscheidenheid, aan leerrijke
dingen, maar men moet dieper gaan kijken dan op de schouders en naar de beenen.
Men moet in de ziele gaan zoeken, en zekere inspanningen ontleden.
***
't Is Albert Bekaert die Parijs-Brussel won. Een renner van wien we zouden willen
belijden, lijk van Michel Dhooge: hij ging heen, en we weten niet eens wat hij te
zeggen had!
En daardoor verstaan we, dat de loopbaan van Bekaert op zeer korte tijd eene
duizelige hoogte nam, maar dan zoo onmiddellijk een kringloop miek naar beneden,
waar hij bleef hangen, zonder dat we kunnen zeggen hoe het kwam.
We vergelijken hem aan Michel Dhooge. Die vergelijking echter telt maar voor
zoo ver of het betreft, dezelfde lijnen die door die wederzijdsche levensloop als renner
gaan.
Want Bekaert was niet een gesloten dag, lijk Dhooge, maar wel eene warme,
lachende zon, met open wezen en
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oogen waarin te lezen stond: ik ben zoo blij van te leven en gezond te zijn!
Door vader en moeder op 't kruispunt van 't leven gezet met de vermaning:
- Jongen, ge zijt gezond, ge zijt sterk, omdat ge van een gezond ras zijt; ge moet
nu maar zien dat ge bij middel van die sterkte en die macht, u een weg baant door 't
leven en de wereld!
Albert Bekaert is niet een serrebloem, of een prachtboom uit een rijken hof. Hij
is een eik die groeide uit de veie grond en in de gezonde lucht van Vlaanderen, met
een kruin die te waaien stond, in de gure wind van 't blonde Noorden!
Renners lijk Bekaert, die doen denken aan kleppers die winnen omdat ze sterk
zijn, lijk hanen kraaien omdat het ochtend is, en baren rollen omdat ze van de zee
zijn! Kerels die gemaakt zijn over winter, en getemperd in de smisse van te lande,
waar dat de koude door de spleten van de deure komt, en de wind in de schouwe
zingt!
***
Ik weet niet of gij Jef Somers kent?... Ik in elk geval niet meer en niet beter dan gij.
Ik weet dat hij Bordeaux-Parijs won van 1937, en dat hij het zei van daags voordien:
‘Die koers? Die win ik. En ge moet er niet een oogenblik aan twijfelen.’
Was tegen zijn Sportbestuurder Pierrard, die hem daarop vroeg: ‘of hij wel wist
wat het beteekent, 600 Km. achter een motor?’
- 'k Weet er niets van, maar 'k weet dat ik winnen zal!

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

346
En hij won. Om te zeggen dat het moeilijk is, om zulke typen te leeren kennen.
Ik heb hem persoonlijk vorengesteld aan Pierrard, voor dien Bordeaux-Parijs, maar
'k voegde er bij:
- Een van wien ge alles kunt en moogt verwachten, zoowel het beste als het
slechtste. Hij heeft een onstandvastig karakter, maar hij heeft ook enorm veel
athletieke vermogens. En 't ergste, ge kunt niet eens vinden waar ze zitten, want hij
heeft noch buik, noch bil, noch armen noch beenen, noch breede borst, noch zware
schouders. Maar hij heeft een binnenste dat sterk is!
En hij trok naar dien Bordeaux-Paris, lijk iemand vogelen gaat vangen, of paling
visschen! Zonder meer! En hij kwam terug om te zeggen: ik heb gewonnen, ja, maar
of dat nu zoo wonderbaar is? Ik startte de laatste achter mijn moto. Maar 'k sprong
van de eerste keer in de derde positie, en dan zei ik: hier zijt ge vergenoeg, voor 't
oogenblik althans. Bonduel leed bandbreuk, en ik kwam in tweede positie. Ik kreeg
het zoo. En dan? Halfwege, Lapébie had eene inzinking, en toen zei ik: wat rapper
- 't was tegen mijn gangmaker. En 't overige? Ge kent de omgeving van Dourdan,
dat me min of meer uit den haak snakte. Ik wist me ver voren, en was daarom niet
haastig. Maar te Versailles kwam men mij zeggen: Thiétard heeft maar 2 minuten
achterstel meer ; dan: maar 1 minuut, meer. En 'k snakte er een vloek uit, en tegen
mijn gangmaker zei ik het: rapper, nog rapper! Want toen? Kon ik juist zoo snel
rijden als bij den uitzet!
- En nu, vroegen we hem na afloop?
- Ja, nu, weet ik het? Ge zegt me dat ik nu 70.000 franken rijker ben als te voren.
En 'k ben al aan 't uitrekenen wat ik met dat fortuin ga doen!
Tot daar Somers, en Pierrard die er bij voegde:
- Nooit te voren zulk een renner gekend. Weet ge dat hij een groot gedeelte van
den afstand aflegde, al fluitende
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en zingende op zijn rijwiel? Anderen zaten te zwoegen en te zweeten, en gingen
onder in dien wervelwind van snelheid achter die motoren. Hij, Somers, vond het
zoo eentonig en zoo langdradig, en daarom zocht hij afwisseling en afleiding in 't
fluiten van 'n deuntje, en 't zingen van een liedje! Neen, zulk een klepper nog niet
dikwijls tegen gekomen!
En lijk hij daar was, vóó, in en na Bordeaux-Parijs, is Somers gebleven: rijk aan
athletieke kunde, maar arm aan standvastigheid.
God schept den dag en we gaan er door!
'k Weet niet van wie die spreuk komt, maar z'is voor Somers gemaakt lijk 't water
voor de visschen!

Karel Van Wijnendaele, Het rijke Vlaamsche wielerleven

349

Jef Scherens en Marcel Kint
In Antwerpen-Gent-Antwerpen van 1937, iets gezien van Gerrit Schulte, dat me
dikwijls heeft doen denken aan Henri Van Lerberghe en zijne Ronde van Vlaanderen
van 1919.
Schulte won dien Antwerpen-Gent-Antwerpen niet, maar later heeft hij wel koersen
gewonnen, en veel, waarin hij niet zulk een meesterschap betoonde. Of beter, neen,
dat was geen meesterschap, dat was... ja, wat was 't nu?... Hij ontliep de groep te
Lier, zonder te duwen. Tusschen St. Niklaas en Lokeren, te Oordegem, te Aalst, en
altijd en overal, al ‘wandelende’, en zonder te weten of te vermoeden dat hij dingen
deed, die hij later nooit meer zou kunnen, of vernieuwen!
Wat het was? Het vat van zijn lichaamlijk vermogen dat boordevol zat, en overliep!
Dat moest overloopen, omdat de wereld waarin hij bewoog zoo klein was, in vergelijk
met de oogen zijner begeerten!
Mithouard heeft maar één Bordeaux-Parijs gewonnen. Omer Huysse klom maar
één maal zoo gezwind op het Aubisque-gebergte. Zal Schulte nog ooit kunnen of
presteeren, wat hij in dien koers vermocht? We gelooven het niet. En als hij het nog
kan dan zal hij niet meer willen, omdat hij te slim zal geworden zijn!
Men zei hem na afloop: waarom al die nuttelooze pogingen?
- Pogingen? Welke pogingen?... Omdat ik lust had van wat rapper te rijden dan
dezen die bij me waren?... Waarom zou ik me zelven dat genot ontzegd hebben,
vermits ik er deugd aan had, van de tegenstrevers te hooren tempeesten, ‘omdat ik
weeral uitliep’?...
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Zulke dingen? Dat doet men als men oer-sterk is, en over-gezond, als men niet weet
wat gedaan met de weelde van de macht, en de kracht eener speelsche jeugd!
Schulte heeft nadien bewezen dat hij eene der grootste renners van zijn tijd was,
en in zijne specialiteit. Want hij verzeilde naar de piste, en was er een uitblinker.
Maar dingen lijk hij verrichtte in den koers waarvan hooger spraak, dat kan men niet
alle dagen. Toen Gaston Rebry zijn derde Parijs-Robaais won, zei hij: ‘Eindelijk, ik
kan nu weer rijden lijk toen ik 24 jaren oud was, zoo rap als ik maar wil, zonder te
voelen dat ik moet duwen’!
Schulte zal het misschien nadien ook nog wel hebben gevraagd: wanneer zal ik
weer eens kunnen, lijk op dien dag van Antwerpen-Gent-Antwerpen!
***
En tijdens dat eigenste jaar, een derde en ander ophefmakend verschijnsel, of beter,
een renner naar wie we verwonderd en bewonderend opkeken: naar Lucien Storme
in Parijs-Robaais.
We zien hem nog rijden tusschen Seclin en Wattignies, op dien zijweg zonder
velopad, maar met een wegelke in de grasbaan, waarop men rijden kon achter, maar
niet nevens mekaar. Storme lag op kop. Hij duwde een ietske meer, en... en de
tegenstrevers die achter bleven. Hij zelf was er van verwonderd. En was er benauwd
van. Want hij bedacht zich: alleen, en nog zoo ver van Robaais. Daarom dat hij
vertraagde en de anderen liet bijkomen.
- Want de wind blies nu zoo ongenadig en onverbiddelijk van uit tegenovergestelde
richting, dat al wie zijn kop dierf steken buiten het venster van zijn groep, lijk den
adem afgesneden werd.
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Stan Lauwers deed er de koers van zijn leven. Maar Moest het afleggen ter oorzaak
van bandbreuken. Tijdens de laatste 25 Km., maar vijf renners meer die over bleven,
om den strijd uit te vechten: Lauwers, Oubron, Sylveer Maes, Hardiquest en Storme.
Maar deze laatste die ze allen stukkend reed, een voor een. Hardiquest bleef nog
over, op 5 Km der aankomst, als Storme bandbreuk leed. Zijn sportbestuurder gaf
hem een wiel. En in min dan 2 Km. liep hij Hardiquest in, om hem te verwinnen in
den sprint, van zooveel of van zoo ver of hij wilde!
Of Storme dat nadien nog ooit heeft gedaan?... Neen! Of hij nog kon? Misschien
wel, om niet te zeggen zeker, want in dat sterk lichaam zaten er ongetwijfeld
verborgen krachten, die nooit aangetast werden. Maar hij was nu ook zoo passief,
zoo weinig wilskrachtig. Hij reed met de macht, en hij reed rapper dan d'andere,
omdat hij het niet wist, niet voelde. Anders? Hij was partijganger van ‘zoo weinig
mogelijk uitgeven, om zooveel mogelijk te doen inkomen’.
Storme zal door Ons Heere twee maal bediend geweest zijn van macht en
gezondheid, maar niets gekregen hebben uit den winkel van energie en wilskracht!
Spijtig dat zulke ‘Stormen’ zoo gemakkelijk gaan liggen! En zeggen dat er zooveel
jongens zijn, die met veel min athletieke vermogens, eene fortuin vergaard hebben!
***
Medard Barbe won dat jaar al wat hij betwistte. Toen was hij Onafhankelijke en
onklopbaar. Hij wordt beroepsrenner, doet een Parijs-Tours, waarin hij best presteerde,
en dan... 't Is gedaan geweest! Hij ging wonen in 't zelfde straatje van Storme, maar
in een ander huis!
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Marcel Kint won Parijs-Brussel. 't Was 't jaar der jongeren. Maar of het Romain
Maes niet zou geweest zijn, zonder die vergissing in den sprint?
't Is Kint zelf die 't na afloop zei:
- 'k Heb goed gereden, maar ook een paar minuten geluk gehad, zonder dat was 't
Romain die won.
- Hoe dat kwam?... Wel Romain Maes die naar de eindmeet sprintte, en won met
wel 10 lengten voorsprong, als we voor de eerste maal over de meet bolden. Toen
hadden we nog maar een halve ronde van den Omloop gedaan, en het reglement dat
zei: ‘een ronde en half!’
De koersleiders en het publiek hadden goed te schreeuwen en te schruwelen tegen
Maes, want eer hij opnieuw in den zadel zat, en in gang gekomen was, waren zijne
tegenstrevers al voorbij. Hij haalde de eene na de andere weer bij, uitzondering
gemaakt voor Marcel Kint, die won met een tiental meters. Romain Maes tweede!
't Jaar voordien verloor hij op eene ‘jammerlijke wijze’ Parijs-Robaais ;
Parijs-Brussel bij... bij vergissing zullen we maar zeggen!
En 't was des te spijtiger omdat hij eene inzinking te boven te komen had, - gevolg
zijner Ronde van Frankrijk van 1935 - die hem even zooveel naar de ziel als naar
het lichaam ontredderde!
- Maar 'k heb toch een troost, zei hij na afloop: van te weten dat ik opnieuw goed
rijd!
En naast zijn troost lag er voor ons eene hoop: in de jonge maar zooveel belovende
Marcel Kint, die ten andere enkele weken later op schitterende wijze het
Wereldkampioenschap won!
***
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De inrichters van Bordeaux-Parijs hadden het voor goed geleerd, en onthouden: hun
wedstrijd was te veel geworden een pistekoers voor baanrenners. Daarom dat de
manier van gangmaken weeral eens veranderd werd. Het zou gaan achter het
Derny-Rijwiel, een gewone fiets dus, maar waarop een motor werd geplaatst om de
snelheid te kunnen verhoogen.
Het was weeral een nieuweling die den wedstrijd won, namelijk de Fransche renner
Laurent.
Veel schoone dingen gezien in dien koers, waarin er. zooveel meer werd gevraagd
van den athleet, en min van den ‘gemekaniseerden mensch’, De snelheid verlaagde
maar de athletieke verdienste stond veel hooger.
Schoone dingen gezien, zeggen we. Lijk van Trialoux, de Sportbestuurder van
Stan Lauwers, die zijne tranen niet bedwingen kon, toen hij het vertelde: zonder die
bandbreuk, zou mijn renner gewonnen hebben!
- En zou ik denkelijk mijne plaats hebben veroverd in de Ronde van Frankrijk!...
Kwam van Lauwers zelf, die er aan toevoegde: want 'k heb vrouw en kinderen, en...
en die moeten eten!
Emiel Masson-vader die zijn zoon tot gangmaker diende. Diezelfde Masson die,
15 jaren te voren, zegevierend het Prinsenpark van Parijs binnen reed, in den eigensten
Bordeaux-Parijs!
Wat zal hij beleefd hebben aan roerende en treffende herinneringen!
We zien Rossi nog rijden vóór Tours: hij geleek een zwevenden arend in de zonnige
luchten. Maar rond Orléans?... Daar verloor hij een zijner vleugelen en... en hij stuikte
ten gronde!
René Walschot, wier haar nog blonder is dan het zand van de zee, en die zoo
moedig streed, hij de David, tegen die Goliath die ook Laurent noemde!
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Lauwers moest van zijn rijwiel genomen - zoo àf was hij. En Masson?... Hij keek
rond lijk iemand die bedronken geweest is, en geslapen had, zoodat hij niet meer
weet wat er gebeurde, en waar hij was!
Schruwelijk en schoon dien Bordeaux-Parijs.
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De Wereldkampioenschappen van 1938
De wereldkampioenschappen der Sprinters eindigden in 1938 met de overwinning
van Van Vliet, en de onttroning van Scherens!
Treffende oogenblikken hebben we toen beleefd, te Amsterdam. En we weten het
nog zoo goed gebeuren.
Van Vliet zei het van daags te voren: ‘Morgen ben ik Wereldkampioen’! Zoo zeker
was hij van zijn stuk.
- Best mogelijk, beaamde Scherens, want ik ben nog wel zoo vlug als vroeger,
maar niet meer zoo sterk!
En toch waren er drie reeksen noodig, want Van Vliet. won de eerste, maar
Scherens de tweede, wat eerst genoemde overhaalde om te zeggen: ik wist niet dat
de Poes zoo taai was!
- Maar die tweede reeks, zei Scherens nadien, heeft me letterlijk ‘vermoord’, want
ik moest er alles uithalen, alles, om over Van Vliet te geraken; en toen ik me tien
minuten later, naar den start moest begeven, was ik een ‘geslagen man’, want 'k was
nog niet heelemaal hersteld van de gedane inspanning.
Die derde reeks?... Indrukwekkend! Van Vliet was onmiddellijk klaar.
Scherens liet zich wachten: hij was een veroordeelde!
We hooren het den Speaker nog vragen vóór den uitzet: enkele oogenblikken stilte,
als 't u belieft!
En iedereen die zweeg. Het stadium deed denken aan een kerkhof, waar iemand
ten grave moest gelaten: deze die zes maal te reke het wereldkampioenschap won!
Nooit te voren gebeurd! Lijk het nog lang zal duren eer het iemand Scherens na
doet!
Jef verloor die reeks, en het Kampioenschap. Hij kwam van zijn fiets, en ging
recht op Van Vliet af, om hem de hand te drukken! En 'k weet nog altijd niet wie
meest
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werd toegejuicht: de overwinnaar of de glorierijke overwonnene!
- En nu, zegde hij, als alles gedaan was, nu heb ik rust noodig! Veel rust! Want 'k
ben een gebroken mensch. Min naar de ziel. Want 'k heb er me toch min of meer aan
verwacht: de wet van komen en gaan heeft gesproken. Maar 'k ben lichaamlijk
gebroken, omdat me in de laatste tijden, de zenuwen zoo geweldig en gedurig werden
gespannen! Ik wist immers om welk een overgroote inzet ik speelde. Maar nu dat ik
het weet, nu wil ik er in berusten! 'k Wil me herstellen, en weer op dreef komen,
want dat zeg ik ter intentie van Van Vliet: ik onderschat hem niet, en weet van een
weerdige opvolger te hebben die sterker is dan ik! Maar 'k geef me algelijk nog niet
heelemaal verloren, omdat ik weet van nog niet uitgediend te hebben. Binnen enkele
weken zal hij het op te nemen hebben tegen een Scherens die sterker is, dan deze die
hij te verwinnen had. in die derde reeks van 't Wereldkampioenschap!
Op dien dag is Van vliet gaan zitten op den troon die Scherens van Michard
veroverde. De eeuwige gang van 't leven, met de wet van komen en gaan!
Op 't oogenblik dat we schrijvende zijn, teekenen we 1942, en Holland kan er nog
altijd op roemen, de twee wereldkampioenen van de sprinters te hebben: Van Vliet
en Van de Vyvere.
Want de oorlog kwam in 1939 de opgang van de Wereldkampioenschappen storen!
En we weten nog altijd maar niet, wanneer de reeks zal kunnen hernomen worden!
***
Het Wereldkampioenschap op de baan werd betwist op den Omloop van Valkenburg,
met de befaamde Cauberg, die 27 keeren zou te beklimmen zijn.
Dat heele kampioenschap stond, voor ons althans, in
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het teeken eener weerwraak op den Italiaan Bartali, die enkele weken te voren, op
schitterende wijze, de Ronde van Frankrijk won op Felicien Vervaecke die zijn betere
was, tot aan de beklimming van den Izouard.
Om uit de gewoonte niet te geraken, gaf de keuze der renners voor dat
Kampioenschap bij ons aanleiding tot gekibbel en gekrakeel. Omdat de Walen er
kost wat kost Meulenberg bij wilden, omdat hij Waal was, en de wereldkampioen
van 1937. 't Werd hen nochtans van te voren gezegd, op de zitting van het
Selektiekomiteit, lijk wij niet aarzelden het te schrijven: Meulenberg is niet meer
gemaakt om 27 keeren dien Cauberg op te klimmen, dan Scherens om te staveren
tegen Metze!
Maar de Walen hielden voet bij stek, en Meulenberg bleef bij de verkorenen. De
anderen waren: Kint, Neuville en Vissers.
Italië kwam met Bini, Bizzi en Vicini, die voor zending hadden: in den dienst te
gaan van Bartali. Bizzi was niet beter geschikt voor dien Cauberg dan Meulenberg,
en werd dan ook bijna zoo rap als de Waal buiten gevecht gesteld.
Bartali meende dat het groote gevaar voor hem zou komen van Vissers. Hij was
niet alleen om zoo te denken. Van daar het besluit der Italianen: onder geen
voorwendsel mag Vissers weg!
Maar binst dat Bartali en zijne ‘knechten’, de wacht hielden bij Vissers, vezelde
deze het in de ooren van Kint en Neuville: ‘uitloopen; naar u zal men niet veel omzien,
vermits al hunne aandacht voor mij is’.
En zoo komt het dat, aan de 18e ronde, de toestand de volgende was: aan de leiding
een groep van 8 renners, waaronder: Kint, Neuville, Egli en Amberg, die verder de
hoofdrollen zouden spelen.
Op dit oogenblik verandert Bartali van rijwiel, en Vissers maakt er gebruik van
om uit te loopen, en na een hef-
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tige strijd, de 2 min. 50 sec. achterstel in te halen op den hoofdgroep, terwijl Bartali
een ‘al of niet speelde’, maar geen meter inhaalde op de leiders.
Tijdens de 19e ronde, demareert Neuville; Egli springt hem achterna; samen nemen
ze voorsprong. Kint zet eerst later de achtervolging in, maar krijgt geen hulp van
Amberg, die zijn ploegmaat sterk genoeg gelooft om Neuville te kloppen in den
sprint. Waarop wij, uit eigen naam en uit name van andere leden van het Sportkomiteit
aan Neuville het bevel gaven van: ‘geen kop meer te doen, en het werk voor Egli
alleen te laten’.
De bedoeling was tweeërlei: om Kint toe te laten van bij te komen ; ofwel, om
Neuville te laten uitblazen, en in de gelegenheid te stellen van alleen weg te geraken.
De list lukte. Want omdat Neuville niet meer hielp met Egli, werd deze wantrouwig,
en dierf niet meer de volle macht geven.
Kint integendeel, wist zich naderen op de twee, met Amberg aan 't wiel, en tijdens
de 20e ronde, haalde hij de 2 minuten achterstel in, op Egli-Neuville.
Waarop de gekende sportjournalist Joris Van den Berg na afloop schreef:
- 't Is tijdens die 20e en 21e ronde dat de Belgen het Wereldkampioenschap
veroverden, dank zij de meesterlijke leiding, en bedeeling hunner strijdkrachten.
Viel echter niet in den smaak van zekere Waalsche konfraters, die 't noodig achtten
van te schrijven:
- Als Neuville geen Wereldkampioen is, dan is 't omdat hij van Karel Van
Wynendaele verbod kreeg van zijne kans te verdedigen, wat aan Marcel Kint toeliet
van bij te komen, en te winnen in den sprint.
Dat was meer dan mis, 't was met opzet gelogen, vermits wij nooit verbod
uitvaardigden tegen Neuville, van zijne kans te verdedigen, maar enkelijk en uit
naam van
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mede-beraadslagende leden van het Sportkomiteit, onderricht gaven van ‘geen kop
meer te doen voor Egli’.
En dat viel dubbel mee, want eerst en vooral gelukte Kint er in van weer bij te
komen, altijd met Amberg op sleeptouw, en aan de wel uitgeruste Neuville werd de
gelegenheid geboden, van alleen uit te loopen, binst dat Egli het noodig vond van
wat uit te blazen, en Amberg er op rekende dat zijn partner wel het werk der
achtervolging zou doen. Kint hield zich gestreng neutraal. Neuville nam voorsprong
genoeg, om met zekerheid te kunnen zeggen:
- Zonder die pedaalbreuk zou ik in 1938 wereldkampioen zijn geweest!
Want dat moeten we nog onderlijnen: hij had meer dan een minuut voorsprong,
op 3 ronden van 't einde, toen hij pedaalbreuk leed!
Wat we ten zeerste betreurden, omdat hij werkelijk een der besten was op den
Omloop, en ook en vooral, omdat hij zoo nauwgezet de onderrichtingen volgde die
hem uit name van den Bond werden gegeven, wat in zekere zin een offer was voor
het altaar eener nationale zege, al kan er gezegd: dat hij terzelfdertijde in eigen
voordeel wrocht!
Voor den sprint bleven ten slotte over: de twee Zwitsers Egli en Amberg, met
Marcel Kint. Amberg was niet rap, maar hij zou zich stellen in den dienst van zijn
landgenoot: Egli. Daarmee verlaagden de kansen van Kint natuurlijk.
We zien ze nog komen, op 100 meters van de aankomstlijn: Amberg op kop,
sleurende uit de volle macht met Egli aan 't wiel. Kint in de derde positie. Maar
opeens komt deze er van achter, schiet zich naar voren, met de snelheid van den
bliksem, om te winnen met twee lengten voorsprong!
Voorbij de meet richtte hij zich op, en smeet de armen in de lucht, denkelijk omdat
hij zijn geluk geen meester was!
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Misschien was het de eerste keer in zijn leven, dat de anders zoo rustige en kalme
renner, op zulk een uitbundige wijze lucht gaf, aan de gevoelens van voldaanheid
die in hem te bersten zaten!
Lijk het ook al lang geleden was, van sedert eene overwinning bij ons zooveel
begeestering verwekte, omdat ze kwam na de pijnlijke nederlaag van Jef Scherens
in 't Amsterdammer Stadion, en na de verpletterende nederlaag in de Ronde van
Frankrijk!
Die twee nederlagen hadden we pijnlijk aangevoeld, maar de prachtige zege van
Kint op de beste baanrenners, ten aanhoore en ten aanzien van de bevoegdste
sportmenschen, uit alle hoeken van de wereld, was lijk de balsem op de wonde! Wij
zagen leden onzer sportvereeniging in de lucht springen van blijdschap. Wij zegden
niets, deden niets, maar diep in ons hoorden we 't stille lied van de wraak:
- Buigen, ja, maar breken niet!
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De Oorlog
Karel Kaers won in 1939 de Ronde van Vlaanderen, iets wat juist zooveel verraste
als bewonderen deed, of verwondering verwekte, en niet het minst bij Kaers zelf,
want...
- Die Ronde? Ik liep ze mee ten titel van oefening voor Parijs-Robaais. Er te voren
nooit aan gedacht, dat ik winnen kon, zelfs niet gehoopt van ze uit te loopen. Want
de week te voren? Geen 60 Km. op de baan. Maar halfwege de Ronde begon ik na
te denken?... Ik voelde me zoo sterk, en zoo op 't gemak. Zoo frisch en zoo strijdlustig.
We kwamen aan den Kwaremont, en 'k dacht bij mijn eigen: we zullen 't rap gaan
weten waar de hond gebonden is.
Van Overberghe was weg geloopen. Ik spring er achter, haal hem bij, loop hem
voorbij en... 'k win de premie die boven te verdienen was!
- Van af dat oogenblik kreeg ik de zekerheid van de Ronde te kunnen winnen!
- Nadien kwam de inzinking, en wat ik afgezien heb, op 't laatste van den koers,
dat kan ik aan geen mensch ter wereld vertellen. Maar de hoop doet leven, en 'k hield
me recht op mijn rijwiel tot in Wetteren, waar ik de sprint won, en de Ronde!
Tot daar Kaers, En inderdaad, dezen die voorbij de meet moesten komen, hadden
juist den tijd om hem te grijpen, anders viel hij boomslag-om van zijn rijwiel!
Maar intusschen was 't weeral eens bewezen welk een uitzonderlijke athleet Kaers
was. Misschien wel de beste renner van zijn tijd!
***
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Masson won Parijs-Robaais, en...
- Later, als mijne kinderen zullen groot zijn, schreef Jaak Veltman na afloop van
dien koers, en ik hen wil laten zien, de voornaamste dingen die ik tijdens mijne
loopbaan als Sportkronijker beleefde, dan zal ik hen leiden naar het paaltje waarop
er staat: ‘Wattignies - 2 Km. 700’ en 'k zal hen zeggen: 't is hier dat Emiel Masson
begon aan een ongenadige strijd, die zou leiden naar een prachtige overwinning in
Parijs-Robaais! 't Is hier dat ik van de schoonste dingen heb gezien, die de wielersport
ons brengen kan!
En acht dagen later schreven wij nagenoeg hetzelfde van Frans Bonduel, die
Parijs-Brussel kwam te winnen, tegen meer dan 40 per uur, als wanneer wij eerder
geloofden dat zijne ster aan 't firmament van de Wielersport al aan 't verbleeken was,
doordien dat de jaren al begonnen waren aan hun werk van vernieling.
Maar wij die ons bedrogen want nadien is 't gebleken, dat Bonduel ‘de
onverstoorbare’, ook niet te verwoesten was!
Een paar weken later veroverde hij eene nieuwe zege - en dan nog wel in den
sprint, tegen meerdere jonge renners - in Parijs-Tours. Wat ons overhaalde om te
schrijven:
- 't Is 13 jaren dat we Bonduel kennen en volgen, door de wijde wereld van de
Wielersport. Er zijn renners die meer indruk mieken lijk Van Hevel of Ronsse. Die
meer begeestering verwekten lijk Romain Maes, of sierlijker gang en tert hebben,
lijk Gust Danneels. Maar of er wel zijn wier eerelijst zoo rijk is, of rijker?... Want
hij ging door de wereld van de sport, zonder veel gebaren te maken, maar om des te
meer daden te stellen En de schoonste perel
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die we aan die prachtige lijst van overwinningen kunnen hechten is dit opschrift:
- Hij was zoo groot van eenvoud als rijk van kunde!
***
Laurent won nog Bordeaux-Parijs en Sylveer Maes de Ronde van Frankrijk, maar
de eene die niet meer en niet beter dan de andere, die overwinning kon uitbaten, want
half-weg Augustus van dat jaar 1939, werd de politieke en diplomatieke lucht
vertroebeld, en stond het oude Europa op stelten, om eens te meer in vlam en vuur
te worden gezet!
De Wereldkampioenschappen die in Italië moesten betwist, gingen te Milaan aan
den gang, maar de menschen die er niet meer zooveel aandacht aan verleenden, omdat
ze op de hoeken van de straten stonden te hunkeren, en te verlangen naar ‘het laatste
nieuws’ om te vernemen, hoe 't zou verloopen met dat ander ‘kampioenschap’,
tusschen de voorstaanders van den vrede en de partijgangers van den oorlog!
Men vroeg niet meer: wie zal het halen, Scherens of Van Vliet, maar wel: blijft
het vrede, of wordt het oorlog?
We leefden tusschen hopen en vreezen. De dag der afreis naar Italië was gekomen.
De renners trokken op, op goed valle 't uit, maar zonder veel begeestering, en
vertrouwen.
Wij bleven in den lande. Intusschen, en voornamelijk 48 uren na de afreis der
renners, kwam het ophefmakend, bericht uit Milanen: dat de wereldkampioenschappen
tot een nader te bepalen datum waren verschoven!
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Die later te bepalen datum?... We schrijven nu 1942, en we zijn nog altijd wachtende
naar het bericht uit Italië, dat den datum moet vaststellen!
Wanneer zal het gebeuren? God alleen die 't weet!
De oorlog duurt voort. En intusschen hebben we gered wat kon. Reeds in 1940
pakten we uit met enkele lokale koersen, waaruit ten andere die ‘boel’ van Kriteriums
is gegroeid, die de athmosfeer der Wielerbeweging heeft vertroebeld, lijk weleer de
Zes Dagen deze van de velodrooms hebben vergiftigd!
Op aandringen van enkele vrienden, lieten we ons het roer van het Sportkomiteit
in de handen duwen. Naar het heet, moeten alle menschen van goeden wil hun offer
brengen in tijd van oorlog!
Het zij zoo. In elk geval kan ik het belijden: de zak van die ‘leiding’ weegt meer
dan ik geeren draag! Maar intusschen leven we van de hoop dat het gebeteren zal!
Een wonderbaar verschijnsel: steden worden vernietigd; Keizers- en Koningstronen
storten in; het kanon buldert; vliegmachienen ronken; de wereld beeft op zijne
grondvesten; en de ‘gekreveerde renner’ stapt af, heel flegmatiek, legt eene andere
tube en... en vervolgt zijn weg! Op hoop van zege!
En wij? Wij ook zijn hopende! Hoe de wereld van na den oorlog er zal uitzien?...
Wie is 't wijs?... Welke vormen het Maatschappelijk Leven zal aangenomen
hebben?... Welke levenseischen de menschen zullen stellen?... Zooveel vragen waarop
we 't antwoord schuldig blijven.
Wat wordt er op de puinen van het bloedend Europa gebouwd?... We weten het
niet!
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Maar we zijn wachtende en hopende: we hopen op een andere, op een betere wereld!
De grenzen zijn afgezet, en er hangt een bordje uit hier is 't oorlog!
Maar dat bordje wordt eenmaal weg genomen. En dan?... Dan zullen we weer
herleven. Intusschen hopen we, omdat deze die wanhopen ophouden te leven!
We hopen in het leven en gelooven in de sport, lijk we vertrouwen in de kracht
van de jeugd en de wet van de waarheid!
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Slot
Wat jonge renners mogen vernemen en wat ze moeten onthouden!
In de twee voorafgaande boekdeelen hebben we de heele Wielerbeweging overkeken,
vanaf haar ontstaan, tot aan den oorlog van 1939.
Maar we meenen dit werk niet te mogen afsluiten, zonder een onderrichtend woord
voor de sportmenschen in 't algemeen, en de renners in 't bijzonder, om aan deze te
zeggen wat ze mogen vernemen, en wat ze moeten onthouden, om te worden wat ze
willen wezen.
Hier dus een wenk en een raad, met een paar gevolgtrekkingen en besluiten.
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Hoe moet een athleet gemaakt zijn, om Kampioen te worden?... Wat moet hij doen?...
Wat moet hij laten?... Hoe moet hij zich oefenen?... Ziedaar zooveel vragen waarop
wij nog altijd 't antwoord verwachten! Of beter: de eigenlijke oplossing!
Ik las het boek van Henri Desgrange: ‘La tête et les jambes’. In 't Vlaamsch: de
kop en de beenen. Ik las het boek van Manager Baugé, de raadgevingen van Frans
Pélissier, en zooveel andere beschouwingen of onderrichtingen, en ik kom tot het
besluit, dat er geen algemeene regels zijn. Of hoe is 't uit te leggen, dat de eene
‘bevoegdheid’ de andere tegenspreekt?
We halen er eene uitlating bij van Baugé:
- Geef me een jonge renner die gezond is, en 'k maak er een kampioen van!
Of 't dan wel zoo eenvoudig is, en zoo gemakkelijk, vragen we?
En dan, de Wetenschap zelf die in den donkeren schijnt te tasten, want Frans
Pélissier vertelde het zelf:
- Ik was zeventien jaren. 'k Wou renner worden. Maar 'k voelde me op zekeren
dag niet te wel, en voorzichtigheidshalve ging ik de dokter raadplegen.
- Dat dingen zult ge uit den bol steken, zei hij, want ge zijt niet meer gemaakt om
te koersen, dan koeien om safraan te eten!
- Een slag van 'nen hamer op mijn kop, zou me niet erger hebben getroffen dan
die ‘veroordeeling’ van den dokter! 'k Was radeloos en wanhopig. Daarom dat ik
een specialist ging raadplegen, die me zegde:
- Niet koersen? Wie zegt dat? En waarom niet?... Laten praten, jongen, en voort
doen! 't Zit u in den kop?... Goed. En ik zeg: g'hebt het in 't bloed ook!
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En tegen Jules Van Hevel. Ik was er bij, toen een geneesheer zegde:
- Stoppen! en onmiddellijk. Want als ge voort doet, kunt ge elk oogenblik van den
dag van je rijwiel stuiken, en dood zijn! Uw hert dat veel te groot is!
Van Hevel kon het niet over dat hert krijgen van te stoppen - hij was toen pas 20
jaren oud geworden - en de uitslag kent ge: eene der grootste renners die we ooit
hebben gekend!
En als de wetenschap er nu niet genoeg van weet, hoe dan zouden wij het problema
oplossen?
Dus, hoe een athleet moet zijn, naar den uiterlijken vorm, om renner en kampioen
te kunnen worden, dat weet ik niet, gij niet, en mogelijks niemand, omdat er geen
algemeene regels zijn!
Henri Desgrange zelf, heeft jaren lang gezocht naar een ‘Type Tour de France’.
Hij meende hem gevonden te hebben in Thys. Later dacht hij dat Bottechia er dichter
bij kwam. Maar met Antoon Magne brak hij weer zijn eigen stellingen af. Moet een
renner groot wezen?... Klein?... Kloek gebouwd?... Breed geschouderd?... Weet ik
het? Weet gij het?... Frans Pélissier scheen veel te lang, en nog meer te smal, om een
athleet te wezen naar de voorschriften der esthetiek. En toch is hij een groot kampioen
geweest, die wonderen van wilskracht verrichtte, maar ook van uithoudingsvermogen,
al zegt hij zelf dat men dikwijls dingen schrijft, op de rekening van de taaiheid, terwijl
het feitelijk komt uit de lenigheid.
Hebt gij Grassin gekend?... Was een tijd lang Frankrijk's beste Stayer. En als ge
er voren stondt, waart ge geneigd om het er uit te smijten: zoo tenger en zoo sterk!
Inderdaad, aan Grassin was er noch buik noch bil; men zag geen schouders en
vond geen rug; zijne beenen deden aan breinaalden denken, en hij had het wezen
van iemand
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die in zijne bitterste jeugd, veel aan te kort heeft geleden! En zulk een groote stayer
geweest!
René Pottier, Petit Breton, Jules Masselis waren ‘huizekens’ die van een half
steentje gemaakt waren, en ze behoorden tot de grootste renners van hunnen tijd!
Masselis was bezig met Van Hauwaert op den berg van St. Maure te trekken,
tijdens Bordeaux-Parijs - als gangmaker - en 't ging zoodanig rap, dat al de
tegenstrevers losten, Trousselier inbegrepen.
- Achter ons hoorden we tegenstrevers en gangmakers hijgen, en naar den adem
snakken. Jules was bezig met rechts en links te kijken, en opeens kwam het er uit:
- Cyriel, hoort ge die vinken zingen?... Spijtig dat we zoo haastig zijn!
Ge moet weten Masselis was een ‘vinkezetter’, te zeggen liefhebber van zingende
vogels. En 't is maar om 't verschil te doen uitkomen, tusschen de hijgende
tegenstrevers, en de ‘wandelende’ gangmaker! Die over zooveel macht en kunde
beschikte. En waar zat het hem?... Hij had niets om 't lijf. Is ook niet noodig, want
de kunde zit dieper: zit in 't bloed!
***
Als men mij kwam zeggen:
- In de streek een beste jonge renner.
En na dat men de heele lijst zijner overwinningen had opgesomd, en ik den indruk
liet van te hebben geluisterd, haalde ik er eenvoudig de vraag bij:
- Is hij slim?...
En daarmee hebben we vele gebouwen van begoocheling doen instorten! Want
volgens mij, is het eene allereerste vereischte, om een groot renner te worden: van
verstandelijk goed onderlegd te zijn!
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Piet Rielens, Jan Aerts, Vermandel, Henri Pélissier, René Le Grevès hebben meer
dan één koers gewonnen, die ze anders zouden verloren hebben, omdat ze 't zooveel
beter aan boord wisten te leggen, dan hunne tegenstrevers. En of Karel Pélissier wel
ooit het gemiddelde zou te boven gekomen zijn, zonder die sluwheid in de koersen,
waarmee hij sterkere renners dan hij, schaakmat zette?
Vaste regels en bepaalde vormen dus, voor wat betreft den bouwtrant van een
renner, zijn niet voorhanden. Alhoewel Lapize, Girardengo, Goullet, Piet Van
Kempen, Brocco en Lucien Buysse renners waren, van dewelke men zegt: niet groot,
maar geblokt!
Van Michaël heeft men dikwijls geschreven: de beste stayer die ooit bestond. Hij
was niet meer dan 1 meter 50 hoog. Maar, zegde men later 't zelfde niet van Bobby
Walthour, die 1 meter 80 mat?
Voor stayers kan 't wel best wezen van niet groot te zijn: kwestie van des te dichter
en te beter achter den gangmaker te ‘colleeren’. Willey, Verbist, Arthur en Leon Van
der Stuyft, Guignard, Bauer, Miquel en Sihoen waren niet groot. Maar Saldow,
Parent, Stelbrinck, Laquehay, Piet Van Nek, Sérès en Paillard gingen boven de 1 m.
70.
Hoe men het nu ook draaie, en zonder er eene wet van te maken, moet men toch
aannemen, dat kort geblokte athleten te verkiezen zijn, boven de lang opgeschotene,
althans voor wat betreft de baankoersen, omdat de inzinkingen en verflauwingen
niet zooveel pak hebben op een Defraeye als op een Linari bijvoorbeeld.
Anders is 't gesteld voor de pure sprinters, die over 't algemeen hoog gegroeide
athleten waren. We geven voorbeelden: Ellegaard, Kramer, Zimmerman, Bald,
Banker, Major Taylor, Van den Born, Arend, Meyers, Mayer, Dupré, Rutt, Jacquelin,
Bourrillon, Friol, Lawson, Houben, Protin, Moeskops, Spears, Kaufmann, Rutt, of
De Graeve,
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al hebben we treffende tegenstellingen in de personen van Poulain, Michard, en
vooral in Scherens.
Dus voor wat betreft de bouwtrant, geen algemeene regels en geen vastgelegde
voorschriften, omdat de kunde van binnen zit, achter het doek van 't menschelijk
organisme, en niet ligt in de vorm van 't lijf, van beenen of van schouders.
***
Anders is 't gesteld met de levenswijze, met de oefening, dus om te worden wat men
wil zijn, of te blijven wat men is.
Hier zijn er vaste regels en gestrenge wetten.
Wat moet een renner doen, en wat moet hij laten?...
In de eerste mate moet hij sober leven. Iets wat gemakkelijker wordt uitgesproken
dan nagekomen.
Dat wil nu nog niet zeggen, dat men zich zelf de regels van een kloosterleven moet
opleggen, want Frank Kramer heeft het zelf gezegd:
- Ik eet en drink waar ik goeste naar heb, en smaak in vind, zonder het me af te
vragen, of het schadend of bevorderend is; maar 'k blijf in alles matig.
Hij won 20 maal het Kampioenschap van Amerika, om het maar bij die lijst te
houden. Waaruit we 't besluit halen, dat hij eene lange loopbaan had.
- Gevolg van mijn sober leven, zegde hij, al heb ik nooit gelaten, als de goeste me
bekroop, van eene sigaar te rooken. Maar mijn leven lang getracht van vroeg, en op
't eigenste uur te gaan slapen en op te staan!
Dàt vooral moet een jonge renner leeren en kunnen: regelmatig leven, en sober.
Bij ondervinding weten wij hoeveel renners hunne loopbaan braken, eer ze het hoogste
bereikten; of als ze op dat hoogste punt gekomen waren,
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hoe ze duizelden en duikelden naar omlaag: gevolg van eene weelde die hen te zwaar
woog, of beenen die te flauw werden, om ze te kunnen dragen!
Toen Cyriel Van Hauwaert zijn eerste Bordeaux-Parijs had gewonnen, in 1907,
werd hij overal gevraagd en begeerd. Kon het anders?... In eens zoo beroemd
geworden. Maar Cyriel vond in zich de noodige sterkte, om aan de bekoringen van
een feestend, maar afmattend leven te weerstaan, en hij bleef waar hij zich zoo goed
gevoelde: bij Kamiel Lammertyn, op eene kleine wijk der kleine gemeente Moorslede!
Willy Arend, Jacquelin, Walthour, Trousselier en zooveel anderen die we kennen,
maar niet vernoemen, omdat ze ons te dicht wonen, die al wat ze wonnen verbrasten
in een losbandig leven, met het gevolg dat de draad van hunne loopbaan overgesneden
werd, eer ze gekomen waren waar ze moesten zijn!
Een kampioen wezen en een liederlijk leven leiden, gaat niet te zamen. Een renner
moet zich niet de gestrenge regels opleggen van het klooster, maar als men groot wil
worden, moet men zich algelijk zekere opofferingen kunnen getroosten, bij de
bemerking:
- 't Is toch niet voor eeuwig, en 't ijzer moet gesmeed binst dat het warm is!
***
Hoe moet een renner zich oefenen?
Dat hangt af van het temperamnent van den rijder, van den tijd van 't jaar, van den
aard der koersen.
Van het temperament. Een renner die binst den winter gemakkelijk vleesch
aankweekt, zal hard moeten rijden eer hij in ‘forme’ is. Van Houwaert had altijd wel
twee maan-
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den noodig. Masselis was gereed in min dan drie weken. Van Hevel bereidde zich
gemakkelijk, maar was ook gauw uit ‘forme’.
Thys moest hard werken om er te komen. 'k Heb Lapize en Petit Breton eens
hooren zeggen dat, om eene Ronde van Frankrijk te loopen, men best maar half
gereed is, om aan te zetten.
Hier, lijk elders dus, zal alles verschillen, naar gelang van 't temperament van den
renner en den aard van den koers.
Een dingen nochtans blijft zeker, als zijnde bewezen en uitgemaakt: op oefening
mag een renner zich nooit vermoeien of overdoen.
De oefening moet met methode gaan, en men moet geeren op zijn rijwìel zitten.
Wanneer zit ge er geeren op? Als ge gemakkelijk rijdt.
Ik geef een voorbeeld: ge bereidt u voor de Ronde van Vlaanderen, die 210 km.
bedraagt. Van twee maanden voordien zet ge u in gang, en begint met 20 Km. per
dag, dan 50 tot 75. Ge herbegint weer aan 20 en gaat stillekens en langzamerhand
naar 100. Als ge begint in ‘forme’ te geraken, doet ge twee maal in de week 100
Km., drie maal 50 en neemt twee dagen rust. Nooit moogt ge al geven wat ge kunt,
en 'k verzeker u, wel te verstaan als er kwaliteit in u steekt, dat ge met zulk 'n methode,
zult gereed komen.
Ik heb het reeds gezegd, de eene mensch heeft wat meer oefening noodig dan de
andere.
Ge kunt ook te gereed zijn, maar dat moet ge zelf voelen, en dan de oefening staken
of verminderen. Ieder mensch heeft een organisme op zijn eigen, dat hij zelf moet
leeren kennen. Het is ons dus bepaald onmogelijk in bijzonderheid te zeggen hoe A.
of B. zich oefenen moet.
Wat we wel kunnen, is eene gedragslijn voorschrijven die onfaalbaar is, en
noodzakelijk vruchten dragen zal.
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Luistert goed, jonge renners. Begint met 's morgens vroeg op te staan. Doet 10
minuten oefening met armen en beenen, om 't bloed in beweging te brengen, wascht
uwe borst met koud water en neemt dan uw morgenmaal; kort en goed. Daarna zult
ge de oefening aanvangen. 's Middags regelmatig op 't zelfde uur eten, dan een half
uurke rusten, en u masseeren in den loop van den dag. Gaat 's avonds vroeg slapen;
geen overdaad in rooken en drinken; oefent u regelmatig en niet te geweldig, en als
ge met die methode, gedurende een heele zomer toegepast, niet een goede renner
zijt, ewel, steekt maar gerust uw rijwiel op den zolder - en ge zult er niets bij verliezen.
Hebt ge integendeel de noodige kwaliteit, welnu, wij durven u verzekeren en hoog
en luid verklaren, dat ge er komen zult!
***
Cesar De Baets was de meening toegedaan, dat een pisterenner zich best op de baan
bereidt voor Zes Dagen.
- Daar haalt men het weerstandsvermogen, zegde hij. Op de piste zelf, de lenigheid.
Daarom doet men best, tijdens de week vóór die Six Days, van niet meer op de baan
te gaan, en alleenlijk te oefenen op de piste.
Kramer hield er eene andere theorie op na, en beweert:
- Dat een sprinter best nooit op de baan oefent. Omdat de klanken van de steenen
indruischen tegen de harmonie van de snelheid, waarvan sprintkoersen zijn gemaakt!
Zekere renners meenen dat men best doet, met traag te rijden op oefening, en lang
in den zadel te zitten.
Frans Pélissier is van een ander gedacht:
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- Rap rijden, op oefening, en niet lang. Zich wel zwichten van vermoeienissen.
- Ik heb eens, zoo vertelde hij, een taxi genomen om me naar huis te laten voeren
met mijn rijwiel, alhoewel ik maar 5 Km. van huis meer was.
- Maar 'k voelde me zoodanig vermoeid en uitgeput, dat ik het zei tegen mijn eigen:
als ge trots alles die 5 Km. wilt ‘verwerken’, dan doet ge je zelven te kort. Daarom
dat ik een taxi nam. En dat belette me niet 's Zondags er op, Bordeaux-Parijs te
winnen!
Pélissier hield er eene eigenaardige theorie op na:
-'t Meeste paart der renners zijn de meening toegedaan, dat men
uithoudingsvermogen moet zoeken, bij oefeningen die lang zijn, en lastig. Is verkeerd.
Taaiheid is eene zaak van lenigheid. Als men gemakkelijk draait, houdt men het goed
en lang uit. En de lenigheid bekomt men maar met rap te rijden. Niet met langzaam,
en lang te rijden.
- Welke zijn de voornaamste organen bij 't aanwenden van de uiterste energieën,
te zeggen om het hoogste te bereiken aan vermogen of snelheid? Het hert en de
longen. Welnu met traag te rijden, komen die twee organen niet aan 't werk. Dus snel
rijden op oefening, maar niet lang, en vooral, u niet vermoeien. Daarom is de oefening
in groep aan te raden, en zeer voordeelig.
Ook de kwestie van het gepaste verzet is van groot belang. Voor elke koers miek
Girardengo daar eene studie van. Op oefening is een verzet aan te raden dat kleiner
is dan dat, welke men bezigt voor de koersen. Voorbeeld: de Ronde van Vlaanderen
wordt geloopen met 49 op 17; wel, voor de oefening neemt ge 49 op 18. Is
gemakkelijk uit te leggen. In de koersen zijt ge lichter aangekleed, en bezigt ge een
lichter rijwiel. Om die reden moogt ge ‘een tand meer hebben’ in de koersen, dan
op oefening.
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- Er zijn renners, zegt Frans Pélissier, die meenen dat een jonge renner met kleiner
verzet mag rijden, dan een bejaarde. Is verkeerd. Hoe ouder men wordt, hoe kleiner
verzet men mag nemen, omdat de spieren en beenen in den loop der jaren er leniger
bij geworden zijn, zoodat men gemakkelijker draait dan duwt, doordien dat het
gewicht van zooveel jaren inspanningen, op den duur in de beenen hangt, en ze
strammer miek.
- Om die reden zal een renner die ‘al enkele jaren dienst heeft’, beter met een klein
verzet rijden dan met een groot. Maar zwicht u vooral, als ge moe wordt binst een
koers, van u te verhelpen met kleiner verzet, want dan loopt ge gevaar u de ‘beenen
af te snijden’, en heelemaal niet meer vooruit te komen.
Tot daar Frans Pélissier, wiens theorie wel verwonderd doet opkijken, maar van
wien we toch moeten getuigen: dat hij veel ondervinding opgedaan heeft, in zijn
lange en roemrijke loopbaan!
***
Hoe moet een renner zich gedragen in koers?
De positie van een renner, in een groep, binst den koers, is van overwegend belang.
Doch zeggen, en vooraf bepalen, welke positie een renner moet nemen, dat, ziet ge,
dat is een ander paar mouwen.
Dat moet hij zelf leeren bij ondervinding. Een renner moet zoeken, met de minst
mogelijke inspanning, de meest mogelijke uitwerking te bekomen, en de positie kan
daar veel aan verhelpen. 't Is daarom, wij herhalen het, als men ons van een jongen
renner spreekt, dat we altijd vragen: is hij slim?
Men moet kunnen kop gaan, zeker, en we zien geeren
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een rijder die zijne kunde openplooit, en die niet leeft van 't werk van anderen. Maar
we zien ook geeren een rijder die, als hij gedaan heeft aan de leiding, eene voordeelige
positie gaat zoeken in den groep. Dat bewijst dat hij redeneert, dat hij belegt, dat er
aan den stoomketel een machinist staat. Wij die veel koersen volgen, zien best welke
overwegende rol de taktiek er in speelt.
Indien het echter moeilijk is, te bepalen welke positie de beste is voor een rijder,
wij kunnen nooit missen met te zeggen hoe hij moet zijn: moedig! Taai en sterk van
wil! Een rijder moet kunnen vechten tegen vermoeienissen en tegenslagen, of nooit,
hoort ge 't, nooit zal hij kampioen worden!
Zijt ge moe, zijt ge af, zijt ge op; zegt en herhaalt geduig: 't zal beteren!
Hebt ge band- of machienbreuk, zijt ge gevallen of botst ge op andere tegenslagen,
denkt nooit op opgeven!! Opgeven, dat is 't laatstel!
Renner zijn is een stiel, die z'n lasten meêbrengt. Leert die lasten dragen. Draagt
ze geeren. Laat u niet ontmoedigen, maar zegt: ik wil! - en ge zult!
Willen is kunnen! En een renner die zwicht voor tegenslagen is niemand, kan
niets!
We zouden u honderden voorbeelden kunnen aanhalen van renners, die binst een
koers glad àf waren, en die voort sukkelden, over dat het ging, om ten slotte te winnen.
Wilt ge voorbeelden?
In 1912 wint Henri Pélissier Parijs-Brussel, na te O.L.V. op den Bosch op 15 Km.
der aankomt alle hoop verloren te hebben.
Hij was dood, zooals men het in rennerstale zegt. Hij doet voort, komt er door,
haalt Mottiat terug in, en wint.
Wat gebeurt er met Berten Dejonghe in Parijs-Robaais van 1922? - Te Amiens is
hij moê en àf. Hij wil opgeven. Alcyon bezweert hem van voort te doen. Hij overwint
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zich zelf, en 30 Km. verder, te Doullens, loopt hij weg, en wint.
Lucien Buysse doet vier ritten der Ronde van België, heeft alle tegenslagen, maar
trots alles doet hij voort en wint den laatsten rit.
In dienzelfden laatsten rit is R. Vermandel knockout. Hij sleept zich letterlijk voort,
om algelijk de Ronde te winnen.
Tijdens de Zes-Dagen van New-York, in 1904, valt Eddie Root, en breekt zich
een paar ribben. Hij wil niet opgeven, doet voort, en wint.
En de tragische geschiedenis van Arthur Linton, in Bordeaux-Parijs, die halfwege
den koers glad àf en op is, en zich naar de eindmneet sleept om ten slotte te winnen.
Deze renner beboette zooveel moed en wilskracht, met zijn leven.
Is nu precies ook niet noodig; zelfs af te keuren, omdat men niet moet overdrijven.
Wat meent ge nu, dat er vandoen is aan moed, aan taaiheid, aan volharding, om
overwinnaar te worden, eener Ronde van Frankrijk?
Oktaaf Lapize won in 1910, na gedurende veertien dagen lang, onmenschelijke
pijnen doorstaan te hebben, in 'n gekwetste hielpees.
Ik zou nog heele kolommen kunnen vullen, met voorbeelden die het gemoed
beroeren, en bewijzen dat er alles te winnen is, voor menschen die moedig zijn. Eene
verflauwing hebben, dat is niets, dat gaat over. Tegenslagen hebben, dat is
ontmoedigend, maar ge moet ze leeren dragen.
Leert sterk zijn, sterk van wil, en alleen dan zult ge kampioen worden! 't Is een
der schoonste eigenschappen van 't Vlaamsche ras; van moedig te zijn, taai en
volhardend!
'k Zou het honderden keeren willen herhalen: weest moedig! Leert uwen wil stalen
in de smisse der beproeving!
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Wanneer we een koers volgen, 't zij op de baan, 't zij in piste, in Zes-Dagen b.v.b.,
mag een renner tegen ons van alles spreken, maar van opgeven? - nooit! nooit!
Voor zoover of onze herinnering gaat, hebben we maar één maal in ons leven, één
maal een renner aangeraden van op te geven. 't Was in de Ronde van Frankrijk, aan
den voet van den Tourmalet. We vonden er Edgard De Caluwé langs den grond
liggen, gevallen van uitgeputheid.
Hij was meer dan vermoeid en ongesteld, hij was ziek. Zijn mond die vertrokken
was, en z'n oogen die zoo radeloos in den kop zaten. Wij meenden waarachtig - mag
ik het belijden, Edgard? - dat hij aan 't sterven was, omdat zijn heele wezen zoo
verwrongen was!
Later heeft hij weer zijne kandidatuur gesteld voor die Ronde. En hij mag het nu
vernemen: 'k heb me altijd tegen zijne deelname verzet, omdat ik meende van er hem
een dienst mee te bewijzen!
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De sport moet van opleidende kracht zijn.
We hebben nu heel wat gezegd van den athleet in den renner, en gesproken over de
geestelijke faktor in hem. De lichamelijke mensch voert uit, wat de willende of
denkende mensch beveelt. Maar in dien eigensten renner is er nog een andere mensch:
de moreele, te zeggen deze die moet leeren aan andere menschen, vooral aan de
jeugd, hoe en wat men moet doen, om grooter en beter te worden of te zijn.
Grooter naar het lichaam en de athletieke kunde, maar ook, en vooral, grooter naar
de ziel. Daarom verwachten we van onze renners, dat ze aan de jeugd rondom hen,
voorbeelden geven die stichtend zijn: van moed, van volharding, van macht, van
kunde, van gemanierdheid, van deftigheid en van eerlijkheid.
De sport moet opleidend werken. Anders mist ze haar doel en hare zending.
Uitstalling van macht is niet voldoende. In die macht moet er 'n ziel, en die ziel
moet een hefboom zijn naar omhoog!
We zien zoo geeren renners die proper gekleed zijn, beleefd en voorkomend. Deze
eigenschappen, even zoo goed als eene daad-kracht, maken deel der sportkunde, of
beter, zouden er moeten deel van maken.
Vergist u niet, jonge renners; de deftigheid bestaat niet in groote manieren en
prachtige kostumen.
De deftigheid bij een mensch, ligt in zijn karakter: weest in de eerste plaats eerlijk,
in uwen strijd, jegens uwe tegenstrevers; weest proper; wij vragen geen luxe, alleen
fatsoenlijkheid; weest gemanierd, zonder grootsch te zijn. Deze drie dingen samen
vormen den moreelen mensch in den renner. En zóó willen we u allen zien, jonge
sporters, zóó, en niet anders; en dan, dan zal de sport van de
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menschheid verdiend hebben, dat ze geëerbiedigd en gewaardeerd wordt!
Over de zending van de sport en de opvatting die wij er van hebben, zijn we niet
uitgepraat, want 't onderwerp is te veelzijdig. Maar het is ons niet te doen, om te
leeraren of te schoolmeesteren; daarom dat we besluiten: Jonge renners, we zien u
geeren, omdat ge schoon zijt, en ge zijt schoon omdat ge jong zijt, de macht en de
weelde van 't leven in u draagt, en er van mee te deelen hebt, aan allen die met u in
voeling komen.
Deelt milde mede van die macht, maar ook, en vooral, van de opleidende krachten
die in u steken. Wordt kerels, mannen uit één stuk, met gedachten in den kop en
kruim in de beenen.
Maakt dat we fier op u kunnen wezen, omdat ge zijt het levende en tastbare beeld
van ons Ras, van ons Volk, van dat taaie en sterke Vlaamsche Ras, dat ‘wilde wat
was recht, en won wat het wilde’!
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