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Tijd-Schrift

Aan onze hedendaagse fiets gaan talrijke voorlopers vooraf. Het verhaal begint 
misschien zelfs al bij de Egyptische farao’s, maar doorgaans zoeken we het iets 
vroeger en dichter bij huis. We hebben het dan over loopfietsen, beginnend met 
deze van Michael Kessler uit 1760. De draisienne maakte haar opwachting vanaf 
1818. Dit toestel was al uitgerust met een zadel en een besturingsmechanisme. 
De ontwikkeling van de loopfiets kwam dan in een stroomversnelling. Hij zou 
vanaf 1819, en al vlug onder de naam van vélocipède, in ons land zijn intrede 
doen. De combinatie met trappers werd vanaf 1839 uitgetest. Nadien volgde de 
introductie van de ketting, het – nu nog gebruikte – ruitvormige frame en de 
rem. De luchtband werd tot slot in 1888 heruitgevonden. Op het einde van de 
19de eeuw doken ook modellen op met één, drie en zelfs vier wielen, maar enkel 
de tweewieler hield stand.1

Over de opkomst van de velo vinden we al vrij vroeg sporen in de Meetjeslandse2 
pers. Zo meldt de Gazette van Eecloo in 1869 bijvoorbeeld dat de Gentse feesten 
geen nieuws bieden, behalve ‘een kampstrijd met velocipèden (knap-trap-rap-
snel-neusbreek-ijzer-tweewielig rijtuig, zooals zij het noemen te Moorslede)’.3

Dat deze nieuwigheid tot wedstrijden en koersen zou leiden, is de evidentie zelf. 
Waarom evident? Omdat nu eenmaal met alles op wielen, al dan niet in combina-
tie met dieren, werd gekoerst. De mooiste bloemlezingen zijn opnieuw te vinden 
in de weekbladen: koers met muilezels, met hondenspannen, kruiwagenloop 
enzovoort. We beperken ons tot twee voorbeelden. Tijdens de kermisdagen in 
Ertvelde in 1890 daagden maar liefst 350 deelnemers op voor een staakbolling,4 
maar het programma omvatte ook volksspelen, waaronder een ‘puienkoers en 
een ringsteking met hondekarren’.5 Het jaar daarop ontstond er in Assenede 
enige deining rond de uitslag van een ‘eierkoers met tweewielige rijtuigen’. Uit 
het korte verslag is duidelijk dat de kampers ruiters waren.6 De redacteur had het 
over een eigenaardig volksspel en we kunnen dit inderdaad moeilijk als paarden-
sport bestempelen. Het ging bij de aangehaalde evenementen überhaupt niet 
om sportwedstrijden, maar om volkscultuur en volksamusement.

De vraag rijst dan ook of deze nieuwigheid – de fiets – aanleiding zou geven 
tot nieuwe spelvormen, varianten op bestaande spelen. Met de, op het eerste 
gezicht eigenaardig klinkende, titel suggereren we dit alvast. In deze bijdrage 
willen we dan ook nagaan wat precies met het begrip velospelen uit een 

1 Deze korte passus is integraal gebaseerd op  
A. Bollaert, ‘Van Buysse tot Dhaenens: 
honderd jaar wielerleven in het Land van 
Nevele, Het land van Nevele’, 30:2a (1999), 
86–90.

2 Over de betekenis van de naam Meetjesland 
bestaat geen eensgezindheid en dat geldt ook 
deels voor de omschrijving van het gebied. Wij 
houden het bij de huidige fusiegemeenten 
waarvan er eertijds minstens een dorp tot het 
oorspronkelijke gebied zou hebben gehoord: 
Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, 
Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, 
Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem.

3 Gazette van Eecloo 27 juni 1869, p. 2 k. 4.

4 Staakbollen wordt gespeeld tussen twee 
teams met de krulbol. Het is de bedoeling per 
team zoveel mogelijk bollen het dichtst tegen 
de staak of paal te hebben. Men rolt de bol 
naar de staak of schiet deze van de 
tegenstander er van weg. http://www.krulbol.
be/speluitleg (29 oktober 2014)

5 Gazette van Eecloo 31 augustus 1890, p. 3 k. 1.

6 Gazette van Eecloo 19 juli 1891 p.2 k. 3.

Volkscultuur 
of sport?
Velospelen in het Meetjesland, 1892–1896

filip Bastiaen

Foto links: foto omstreeks 1900 van de Aalterse 
Velovrienden. Bemerk het mooie vaandel en 
attributen zoals een trompet en een Rode 
Kruiskoffer. Er is geen sprake van een 
 sportuitrusting, wel van identieke petten.  
De kledij laat duidelijk veronderstellen dat we hier 
de bovenlaag van de maatschappij zien.
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bericht in ’t Getrouwe Maldeghem van augustus 1897 werd 
bedoeld: ‘Overal verwekken de velocoursen de levendigste 
belangstelling. Heden zondag is het te Bassevelde en 
zondag toekomende in het naburige St Laureins. ’t Zijn 
goede dagen voor de nering. Eenen raad zouden wij willen 
de jonge lieden geven: onthouden dat het leven kostelijk is 
en zich dus niet bovenmate inspannen. Met genoegen zien 
wij dan ook andere dan snelcoursen invoeren gelijk Balspel, 
Traagrijden, Eiertrap, enz. De velo die zooveel genoegen 
verschaft mag den mensch tot geen dier verlagen.
Welaan, allen naar de velospelen!’7

de eerste (kermis)koers: 1892
Teruggaan naar het begin van het wielrennen in onze streek, 
is ook een zoektocht naar die allereerste wedstrijd. Tot nu 
werd aangenomen dat de eerste kermiskoers in het Meetjes-
land plaats vond in Bassevelde in 1897.8 Dit is vrij laat in 
vergelijking met andere regio’s. In Meetjeslandse dorps-
monografieën wordt ook geen gewag gemaakt van clubs 
vóór die datum. Toch waren er. In onze perszoektocht vonden 
we verschillende voorbeelden van ‘wielerwedstrijden’ uit 1892 
en 1893, vijf jaar vroeger dus dan tot hier toe vastgesteld.

In een artikel over de toename van het aantal Eeklose wiel
rijders in mei 1892 was er sprake van het oprichten van een 
genootschap en ‘eenen wedstrijd tegen de aanstaande kermis 
uit te schrijven’.9 Helaas vernemen we hier niets meer over. 
Op het programma van de pinksterkermis vinden we geen 
wielerwedstrijd en het verslag rept hierover ook met geen 
woord. Het zou nochtans vrij logisch zijn geweest: Eeklo, de 
enige stad van de regio, introduceert de wielerwedstrijd.

Een jaar later vinden we nieuwe berichten over een fiets-
wedstrijd in het Meetjesland. In april 1893 lezen we namelijk: 
‘Lembeke, 8 april. Morgen, zondag, zal hier een open feest 
plaats hebben dat tot nog toe in het Meetjesland niet te zien 
is geweest, namelijk een wedloop voor enkele tweewielige 
velocipeden. […] Op het dorp zal een theater opgeslagen zijn, 
en de verdienstelijke muziekmaatschappij van Caprijcke zal 
het feest opluisteren. Hier te Lembeke en ook uit het 
om liggende zal dit nieuw schouwspel veel volk aantrekken.’ 10

Lembeke claimt dus de eerste, volgens de toenmalige terminologie, ‘wedloop’ 
of dus echte koers. Het woord kermiskoers mogen we niet gebruiken, ondanks 
het kermisachtige karakter met het theater en een muziekkorps. De auteur van 
het bericht was er ook van overtuigd dat dit schouwspel veel volk zou lokken, 
ook van buiten de gemeente. De week nadien had hij het over 5000 aanwezigen. 
Dergelijke cijfers zijn relatief, dus houden we het erop dat er grote belangstelling 
was. Voor een nieuwigheid zal dit niemand verbazen.

Dat het wel degelijk om een snelheidswedstrijd ging, blijkt uit de vermelding 
van de tijd die de winnaars over de afstand van 5500m deden: de vijfde deed er 
twee minuten langer over dan de eerste, respectievelijk 14 en 12 minuten. Een 
Gentenaar kaapte de eerste prijs weg, gevolgd door Th. Reyniers uit Lembeke 
zelf en drie Eeklonaars, namelijk A. Locufier, Ser. Buyck en Philibert Van Hecke.11 

7 ’t Getrouwe Maldeghem 8 augustus 1897 
(bericht over Bassevelde en St.-Laureins).

8 O.a. zo vermeld in A. Bollaert, a.w., p. 101 die dit 
zelf haalde uit een krantenartikel  in Het Volk 
van 1964. D. Lampo, Wielersport in het 
Meetjesland. Meetjesland koerst, (Eeklo 2009) 
10 baseerde zich vermoedelijk op vorig vermeld 
werk, net zoals C. Dierickx, ‘De politieverorde-
ning op het wielrijden te Bassevelde in 1900’, 
De Twee Ambachten, 8:2 (2000) 104. De 
tweede auteur onderkende wel het gevaar van 
compilatie zonder bijkomend onderzoek, zeker 
met die titel, en voegde ‘wellicht’ toe.

9 Gazette van Eecloo 1 mei 1892 p 2 k 3.

10 Gazette van Eecloo 9 april 1893, p 3 k 3–4.

11 Gazette van Eecloo 16 april 1893, p. 2 k. 4. 
Bepaalde namen zullen later nog opduiken en 
de Eeklonaar Buyck is vermoedelijk een van 
de eerste fietsenmakers.

Aankondiging voor een prijskamp met uitvoerige ‘Algemeene schikkingen’. 
(Gazette van Eecloo 22 september 1895 p2k3).
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Het nog kleinere dorpje Poeke hield al bij de septemberkermis van 1892 een 
‘loopstrijd met paarden en velocipeden’ op de kermiszondag. De organisatie 
lag bij de maatschappij van Sint-Eligius, die herhaaldelijk meewerkte aan het 
kermisprogramma.12 Dit zou opnieuw om een koers gaan, een kermiskoers 
zowaar. Is er een verklaring voor dit gebeuren in een onooglijk dorp als Poeke? 
We menen van wel. Enkele weken vroeger vond namelijk een eerste wedstrijd 
plaats in de streek van Deinze, namelijk een loopstrijd tussen Zeveren en 
Vinkt.13 Op korte afstand dus van Poeke. Als het regent in Parijs, druppelt het in 
Brussel. Trouwens alle winnaars van die kampen kwamen uit Deinze. 

Twee weken later, op 4 september, volgde een kermiskoers in Deinze zelf. 
Enigszins verwonderlijk is dat bij deze nieuwigheid het concert van de fanfare 
tijdens de loopstrijden het meest aandacht kreeg.14 Nog een maand later vond 
ook een dergelijke wedstrijd in het nabijgelegen Tielt plaats. Net als voor 
Lembeke werd hier op het nieuwe gewezen: ‘Den woensdag achternoene 
waren ’t de wielrijders, die met hunne wielpeerden reden om ter zeerst. Dat 
was een tooneel welk veel volk had aangelokt; het was trouwens iets nieuw, 
en ook al eens curieus om zien.’15

de doorbraak
1893 is blijkbaar het jaar van de doorbraak van de fietswedstrijden in het 
Meetjesland. De week na de Lembeekse koers wordt al gewag gemaakt van 
een kampstrijd, ‘in drie wedloopen’, op 28 mei in Eeklo. De organisatie lag in 
handen van de VeloClub.16 Er werd doorgaans heel wat ruchtbaarheid aan 
gegeven, door berichten op verschillende data in meerdere regionale week-
bladen, al gebeurde dat soms onrechtstreeks door de vermelding in de rand 
van een ander gebeuren.17 We krijgen toch steeds een beter beeld van 
dergelijke wedstrijden. Zo blijkt de stad Eeklo ‘door zijne lange en breede 
straten uiterst wel geschikt […] tot het inrichten van zulke rennen’. Het parcours 
verliep van ‘aan Madam Lamberts aan de statie tot aan het Graf somds [?] al de 
Zuidmoerstraat rond, maar dus altijd binnen Eekloo blijvende’. We blijven in het 
ongewisse of het parcours verschillend was naargelang de wedstrijd of dat er 
meerdere rondes via een afwijkend traject in één wedstrijd waren. Doordat we 
voor Eeklose gebeurtenissen soms talrijke periodieken kunnen raadplegen, 
achterhaalden we wel de uitslag van deze wedstrijd. Er vonden vier kampen 
plaats, waarvan drie ritten van 3 km, toen steevast als 3000 m vermeld.18 De 
koninginnenrit of voornaamste koers werd betwist over een afstand van 10 km. 

12 I. Hoste en L. Stockman, Geschiedenis van 
Poeke (Aalter 1985) 472 (zelf geput uit 
Gemeentearchief Aalter, fonds Poeke modern, 
172.3 (registers schepencollege, 10 augustus 
1892).

13 Bollaert, ‘Van Buysse tot Dhaenens’, 98–99.

14 Gazette van Deinze 4 september 1892 p 2 k 3.

15 Gazette van Thielt 8 oktober 1892 p 2 k 2.

‘Den woensdag achternoene 
waren ’t de wielrijders, die met 
hunne wielpeerden reden om 
ter zeerst. Dat was een tooneel 
welk veel volk had aangelokt; 
het was trouwens iets nieuw, 
en ook al eens curieus om zien’

16 Gazette van Eecloo 16 april 1893 p. 2 k. 3. De 
vermelde vereniging is vermoedelijk de later 
genoemde Pèdale-Club, waarover in de 
Geschiedenis van Eeklo geen gegevens zijn  
te vinden.

17 In Gazette van Tielt 30 juni 1894 p 2 k 3 lezen 
we: ‘MOORDDADIG GEVECHT TE POUCQUES. 
Zondag was het omgang kermis te Poucques, 
en te dier gelegenheid hadden er peerde-
loopen en wielwedstrijden plaats.’ Een 
gelijkaardig bericht verscheen in ’t Getrouwe 
Maldeghem 1 juli 1894 en zonder deze titel in 
Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-
Vlaanderen 1 juli 1894 p 2 k 5 en p 3 k 1.

18 Zoals voordien ook eens vermeld in Gazette 
van Eecloo 28 mei 1893 p. 2 k. 2.
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7 ’t Getrouwe Maldeghem 8 augustus 1897 
(bericht over Bassevelde en St.-Laureins).

8 O.a. zo vermeld in A. Bollaert, a.w., p. 101 die dit 
zelf haalde uit een krantenartikel  in Het Volk 
van 1964. D. Lampo, Wielersport in het 
Meetjesland. Meetjesland koerst, (Eeklo 2009) 
10 baseerde zich vermoedelijk op vorig vermeld 
werk, net zoals C. Dierickx, ‘De politieverorde-
ning op het wielrijden te Bassevelde in 1900’, 
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tweede auteur onderkende wel het gevaar van 
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9 Gazette van Eecloo 1 mei 1892 p 2 k 3.

10 Gazette van Eecloo 9 april 1893, p 3 k 3–4.

11 Gazette van Eecloo 16 april 1893, p. 2 k. 4. 
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Alle koersen waren van het type snelrijders. We vermoeden dat de eerste rit 
voor Eeklonaren was voorbehouden, gezien de vermelde top-drie enkel 
stedelingen telde.19

In september en oktober vonden gelijkaardige manifestaties plaats in Nevele, 
Maldegem, Aalter en Bellem. Zeker bij twee ervan ging het om echte kermis-
koersen. Er werd doorgaans nog op de nieuwigheid gealludeerd: ‘Het schouwspel 
is nieuw en wekt aller belangstelling op’ schrijft men in Eeklo.20 In Maldegem 
luidt het: ‘Het is eene nieuwigheid voor de wielrijders en die mannen maken er 
niet van eenige uren ver naar de kermis te gaan: ze hebben hunnen trein toch 
voor niet en ze blijven ’s zondags toch nimmer te huis’.21

19 ’t Getrouwe Maldeghem 4 juni 1893 en Het 
Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-
Vlaanderen, 4 juni 1893 p. 3 k. 4.

20 Gazette van Eecloo 28 mei 1893 p 2 k 2.

21 ’t Getrouwe Maldeghem 10 september 1893 
(vermoedelijk p 2; de scans zijn niet altijd 
correct – o.a. dezelfde pagina’s voor 
verschillende data en wisselende volgorde  
– waardoor dit onduidelijk is).

Overzichtskaart met het aantal en de aard van de wedstrijden per jaar en per gemeente. (Tekening: Gheleyne Bastiaen)
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de inrichters en de inrichting
De persberichten geven niet altijd de inrichters prijs. Een onderzoek op basis 
van affiches – voor zover beschikbaar – zou een oplossing kunnen bieden. We 
moeten echter opmerken dat een kermisaffiche niet altijd soelaas brengt. Wie 
zijn dan de inrichters? Het college van burgemeester en schepenen, een 
feestcomité of toch afzonderlijke verenigingen? De eerste Eeklose wedstrijd 
was duidelijk een initiatief van de Veloclub en de voorzitter, George Van 
Hoorebeke, was ‘inzonderheid met de inrichting gelast’.22 De eerste wedstrijd in 
Nevele was mogelijks enkel haalbaar door de medewerking van het gemeente-
bestuur. Het ging dan ook om de kermis: ‘De kermisfeesten van Nevele zijn dit 
jaar op luisterlijke wijze gevierd geweest, dank zij de medewerking van het 
Gemeentebestuur die bereidwillig aan de inrichters eene ronde som als toelaag 
had verleend’.23

De volgende jaren zien we meer en meer wielrijders verenigingen verschijnen.24  
In Merendree is ook in 1894 sprake van de Vereenigde wielrijders als organisa-
toren van wielrijderskoersen. Opmerkelijk daarbij is dat er in haar schoot een 
commissie werd benoemd om de noodzakelijke financiën bij elkaar te krijgen. 

De berichtgever hoopte net 
als de leden dat de ‘mede-
burgers, de inzamelaars goed 
zullen onthalen, opdat de 
feesten ten volle zouden 
lukken’.25

Nog in datzelfde jaar is sprake 
van den Vélo-Club van 
Nevele26, maar ook dat de 
Eeklose vereniging een 
wedstrijd inricht in het wat 
verder gelegen Boekhoute. 
Over de reden van die 
 uitwijking vernemen we niets, 
wel dat de club nu blijkbaar 
effectief een naam heeft: 
pedale-club.27 De ‘kantonalen 
Veloclub «Niet al te ras»’ van 
Kaprijke ging in 1895 ook prat 
op het feit dat ‘het bestuur van 
den Pedale-club dier stad 
(Eeklo; eigen toevoeging) (…) 
zijne welwillende medehulp’ 
had aangeboden.28 Het lijkt er 
dus meer en meer op dat de 
Eeklose vereniging een zekere 
rol speelde in de regio, buiten 
eigen gemeente dus. Verder 
zal blijken dat deze vereniging 
zeer actief was.

Nog een echte naam vinden 
we in Waarschoot in 1895 met 
de wielrijders maatschappij 
Ons Genoegen, die een 
wedstrijd organiseert naar 

22 Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-
Vlaanderen 14 mei 1893 p 2 k 2.

23 Gazette van Deinze 10 september 1893 p 2 k 3.

24 De correspondenten namen het niet te nauw 
met de naamgeving. De Zomergemse club 
kreeg in één periodiek zowel de naam 
Vereenigde Velocipedisten als de Vereenigde 
Velomannen: Gazette van Eecloo 22 april 
1894 p 2 k 3 en 6 mei 1894 p 2 k 3 (op 27 mei 
werd geen naam vermeld). Ook voor andere 
verenigingen kon dit verschillen naargelang 
de auteur of de krant, wat de zaak uiteraard 
bemoeilijkt.

25 ’t Getrouwe Maldeghem 29 juli 1894.

26 Gazette van Deinze 2 september 1894 p 2 k 4 
en ook vermeld bij Bollaert, ‘Van Buysse tot 
Dhaenens’, 99.

27 ’t Getrouwe Maldeghem 16 juni 1895 (zie ook 
noot 17).

28 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2 k 3 
en advertentie p 3 k 3; ’t Getrouwe Maldeghem 
16 september 1895.

Twee aankondigingen voor prijskampen, die toch vrij 
verschillend van aard zijn. (Gazette van Eecloo 15 september 
1895 p3 k3).
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aanleiding van de inhuldiging van het nieuwe vaandel.29 Rond hetzelfde tijdstip 
is in Bassevelde Vlug en Goed actief, met medewerking van het gemeente-
bestuur, voor de organisatie van wedstrijden tijdens de gemeentekermis.30 Waar 
we later nog iets vernemen over de inrichters van de feesten, zien we hetzelfde 
scenario: een lokale wielrijdersvereniging al dan niet in samenwerking met het 
gemeente bestuur. Uit sommige berichten zou men kunnen afleiden dat 
bepaalde wedstrijden werden georganiseerd door herbergiers, al dan niet via 
een speciale commissie, veelal dan bij een wijkkermis.31

We willen er nog twee aanhalen. De luisterrijke feesten of volksfeesten in Ursel 
op 21 september 1895 werden duidelijk georganiseerd door het gemeente-
bestuur. Ze vonden dan ook plaats ter gelegenheid van de uitreiking van burgerlijke 
eretekens aan vijf inwoners. Die eerste dag vonden er enkel ‘groote wielrijders-
prijskampen’ plaats. Het tweede luik bestond uit volksspelen en had pas ruim 
drie weken later plaats, bij de kleine kermis.32 In Hansbeke gaf graaf de Bousies-
Borluut blijkbaar in eigen naam ‘luisterrijke wielrijderskoersen’ op St.-Pietersdag 
(29 juni) 1896, zijnde de kleine kermis. De andere festiviteiten werden 
georga niseerd door herbergiers met medewerking van het gemeentebestuur.33 

Aard van de wedstrijden
De inrichters en de gelegenheden waren divers. Is die diversiteit ook door te 
trekken in de aard van de wedstrijden? Was hierbij sprake van creativiteit?

In het jaar van de Meetjeslandse doorbraak, 1893, zijn de aankondigingen soms 
zeer ruim tot specifiek, gaande van wedstrijd over prijskamp en kampstrijd, 
open feest, groote koersen, wielrijderskoersen, velocipedenkoers tot wielkoers 
en wedloop. Op één uitzondering na betrof het allemaal snelheidswedstrijden, 
wat trouwens ook tot uiting kwam in de samenstellingen met koers en loop. 
Maldegem vormde hierop een uitzondering met een eierkoers. Daarbij vielen 
ook volgende zinsneden op: ‘Inschrijving […] om daarna stoetsgewijze met de 
deelnemend velocipedisten de straten te doorlopen’ en ‘om daarna stipt te 
beginnen met de cortège van al de deelnemende velocipedisten’.34 Vooral dit 
laatste klinkt wat hoogmoedig, maar houdt verband met een hoog show gehalte 
en gezien worden of bekijks hebben. Dit sloot uiteraard aan bij het volkse en 
humoristische van het gebeuren. Na afloop klonk het: ‘De stoet van de velo-
cipeden achter het muziek was schilderachtig’.35 We krijgen hierbij een nog niet 
besproken element, namelijk de aanwezigheid van een fanfare. De koers kreeg 
dus een nog feestelijker, luisterrijker karakter. Maar hierin was Maldegem niet 
alleen. Ook in Lembeke luisterde de muziekmaatschappij van buurgemeente 
Kaprijke de eerste wedstrijd op. En wat nog meer was, er was een theater 

29 Recht voor Allen 25 augustus 1895 p 3 k 1.

30 Gazette van Eecloo 1 september 1895 p 2 k 3 
en de advertentie p 4 k 1.

31 Dit was vermoedelijk zo op Strobrugge 
(Maldegem) op tweede paasdag (6 april) 1896. 
’t Getrouwe Maldeghem 29 maart 1896 
advertentie.

32 Gazette van Eecloo 22 september 1895 p 2  
k 3 en 6 oktober 1895 p 3 k 1; ’t Getrouwe 
Maldeghem 30 september en 6 oktober 1895 
en Recht voor Allen 6 oktober 1895 p 3 k 2.

33 Recht voor Allen 28 juni 1896 p 3 k 1.

34 Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-
Vlaanderen 3 september 1893 p 2 k 2 en  
’t Getrouwe Maldeghem 3 september 1893.

35 ’t Getrouwe Maldeghem 23 september 1893.

Afbeelding uit en Aalterse kermisaffiche, 1897 (Gemeentearchief Aalter).
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opgebouwd (voor kijkers of de fanfare?). De berichtgever gebruikte dan ook 
terecht het woord schouwspel.36 Een wielerwedstrijd – van welke aard dan ook 
– moest een feest zijn.

Het woord feest komt later dan ook herhaaldelijk in de aankondigingen en 
verslagen terug, vaak samen met de vermelding van een of andere muziek-
vereniging. Over het rijwielfeest van Evergem op 9 augustus 1896 lezen we: ‘Een 
prachtige stoet, waaraan twintig wielrijdersmaatschappijen en vijf muziekmaat-
schappijen deelnamen, doorliep de voornaamste straten. Gedurende de koersen, 
speelden beurtelings de muzieken hunne schoonste arias, en gaven aan het dorp 
een buitengewoon levendig uitzicht’ en een maand later klonk het in Bassevelde: 
‘Maar luistert: ’t is 3 ure, daar komt de stoet met het muziek vooraan. Prachtig 
uitzicht: al de huizen en de Vrijboom bevlagd: dáár tusschen die rij huizen en 
populieren een honderdtal flinke mannen in kostuum en voorzien van een 
vlagsken waarvan de eene op hun rijwiel en de andere fier er nevens stappende’.37 
We lezen ook combinaties als wielrijdersfeesten, rijwielfeest, volksfeest, velofeest 
en pas voor het eerst in 1897 velospelen.38 We ontleenden hieraan de titel van dit 
artikel, daar dit woord het meest omvattend en het mooist alle fietsactiviteiten in 

zeker wedstrijdverband omschrijft. Vooraleer hierop dieper in te gaan nog iets 
over het element feest. We wezen al op de aanwezigheid van muziek, maar 
volkse feesten werden eertijds ook vaak aangekondigd met kanongeschut. Een 
verslag uit Bassevelde uit 1895 verhaalt: ‘Onze kanonnier deed ook zijn beste. Dat 
ventje kan wat, hé? ’t Volk bewonderde zijne dapperheid’39, terwijl het kanon ook 
bulderde in Lotenhulle in oktober 1896.40 In bepaalde gevallen kunnen we als het 
ware van een totaalspektakel gewagen. 
Eén feest werd zowaar met een fakkeltocht besloten.41

Het element spel vonden we al terug in de eierkoers van Maldegemkermis. Deze 
wielervariant kwam niet zo vaak voor. Eenmaal was hij enkel voorbehouden 
voor de leden van de organiserende club42, de derde maal was ook een kermis-

36 Gazette van Eecloo 9 april 1893 p 3 k 3–4.

37 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2  
k 4 (Bassevelde).

38 ’t Getrouwe Maldeghem 8 augustus 1897.

39 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2 k 4.

40 Recht voor Allen 4 oktober 1896 p 2 k 4.

41 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2  
k 3; ’t Getrouwe Maldeghem 16 september 
1895 (Kaprijke).

42 Gazette van Eecloo 20 oktober 1895 p 2 k 3.

Krantenverslag over de kermis in Ertvelde. De uitslagen van de diverse koersen krijgen er in zekere zin 
ruime aandacht. (Gazette van Eecloo 1 september 1895). 
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gebeuren in Eeklo. Over de aard van de strijd komen we niet veel te weten. Uit 
het Maldegemse verslag kunnen we afleiden dat het de bedoeling was om 
zoveel mogelijk eieren te verzamelen. Er werd een klassement opgemaakt en 
onder de deelnemers die een gelijk aantal hadden, volgde een nieuwe poging, 
de zogenaamde balloteering, zodat een eindtabel kon worden opgemaakt.43

Er waren wel meer speelse fietsactiviteiten, waarvan enkele opmerkelijke, zoals 
de ringsteking.44 Dit klinkt bekend, opnieuw met een referentie naar de paarden-
sport, maar evenzeer naar andere (meer volkse) vervoermiddelen. De eerste, ons 
momenteel bekend, werd gehouden op de ‘volkrijke wijk’ Kruipuit in Adegem. 
Dit wedstrijdonderdeel vond plaats vóór de velokoers.45 In datzelfde jaar stond 
de discipline geprogrammeerd in Waarschoot (‘met trapwielen’), Bassevelde, 
Ertvelde, Sint-Laureins, Ursel en Eeklo. Het jaar daarop vonden we het opnieuw 
viermaal terug. In Nevele was dit in feite de enige echte wedstrijd.46 

Een verrassende attractie was de vogelpiek. Enkel door controle van de namen 
der winnaars zijn we, nog steeds onder voorbehoud, geneigd aan te nemen dat 
dit toch een wielerwedstrijd zou kunnen zijn.47 We troffen dit spel enkel aan in 
1896. Betekent dit dat men voortdurend zocht naar nieuwe attracties? De 
eerste wedstrijd, in Oosteeklo, werd zelfs als een monstervogelpik aangekondigd. 
De 96 mededingers doen ons toch twijfelen, vooral in contrast met de acht 
deelnemers aan de snelkoers. Daarnaast werden bij dit onderdeel enkel 

naturaprijzen uitgeloofd tegenover de gebruikelijke geldprijzen.48 In Sint-Laureins 
zouden niet meer dan drie kaarten worden gegeven.49 Zowel daar als in 
Watervliet, troffen we bekende rennersnamen aan tussen de winnaars, zelfs als 
primus.50 We beschikken momenteel niet over informatie over de aard van de 
prijzen bij die laatste wedstrijden. Een curiosum. Of was dit toch een rand-
animatie, zonder fiets misschien?

Er werd meermaals als een verplichting in de algemeene schikkingen inge-
schreven dat de deelnemers aan de wedstrijden aan de voorafgaande stoet 
moesten deelnemen. Soms verdween het wedstrijdelement volkomen.’51 In 
1895 had ter gelegenheid van Maldegemkermis een lichtstoet plaats. Daarin 
was ook plaats voor rijwielen, naast rijtuigen.52 In Eeklo ging de PedaleClub dat 
jaar nog een stapje verder en organiseerde een ‘Groote Lichtstoet’. Er werkten 
een fanfare en een turnclub aan mee. Van een plaatselijke reporter kreeg dit 
evenement veel lof: ‘Was nieuw en ’t was prachtig. Daarenboven het viel gansch 
in den smaak van het volk.’53 Wielerwedstrijden hadden steeds het doel veel 
publiek aan te trekken en het vertier aan te  zwengelen, maar hierbij gaat het 
duidelijk om een grote accentverschuiving: iets moois en aantrekkelijks 
brengen, dat bewondering afdwingt. In 1896 kwam de PedaleClub met een 
bloemenstoet of Longchampsfeest met praalwagens, bespannen rijtuigen, 
kindervoituren en rijwielen.54

We zouden zowaar vergeten dat er ook werd gekoerst. Maar ook hierin valt 
onderscheid te maken. We onderscheiden, naast algemene termen als 

43 ’t Getrouwe Maldegem 23 september 1893.

44 Ringsteken wordt nu een zeldzame keer nog 
beoefend. Het gaat om het per fiets met een 
lans zoveel mogelijk ringen te bemachtigen. 
www.nieuwsblad.be/pittem 13 juli 2010.

45 Gazette van Eecloo 14 juli 1895.

46 Recht voor Allen 23 augustus 1896 p 2 k 4 en 
6 september 1896 p 2 k 4.

47 In de (beperkte) doorgenomen literatuur 
vonden we geen gelijkaardige wedstrijden, 
maar het lijkt me voorbarig te concluderen 
dat dit ofwel uniek was of toch geen 
wieleractiviteit.

48 Recht voor Allen 5 juli 1896 p 3 k 1.

49 ’t Getrouwe Maldeghem 2 augustus 1896.

50 ’t Getrouwe Maldeghem 9 en 23 augustus 
1896 en Gazette van Eecloo 23 augustus 1896 
p 2 k 4 en p 3 k 1.

51 Bv. in Sint-Laureins, Gazette van Eecloo  
22 september 1895 p 2 k 3 (advertentie).

52 ’t Getrouwe Maldeghem 2 september 1895.

53 Gazette van Eecloo 13 oktober 1895 p 2 k 4 
en 20 oktober 1895 p 2 k 3.

54 ’t Getrouwe Maldeghem 28 juni 1896 en  
12 juli 1896 en Gazette van Eecloo 5 juli 1896 
p 2 k 2–3 en 12 juli 1896 p 2 k 3.

Er waren wel meer speelse 
fietsactiviteiten, waarvan enkele 
opmerkelijke, zoals de ringsteking
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snelkoers, loopstrijd en wedloop, volgende begrippen: de meest gangbare zijn 
(internationaal) scratch, handicap, vertroosting of consolatie, maar ook juniors 
(scratch) duikt al eens op naast … traagrijden. Er werd ook onderscheid gemaakt 
in de afstand, zodat een discipline soms tweemaal werd geprogrammeerd.
Een zeldzame Meetjeslandse persmedewerker besefte dat zijn lezers met deze 
begrippen niet waren vertrouwd en gaf een woordje uitleg. Hij wist te vertellen 
dat bij de juniors enkel zij mochten meestrijden die nog geen eerste of tweede 
prijs hadden behaald, zodat hun kansen verhoogden. Dat bij handicap bepaalde 
rijders naar achter werden geschoven, was duidelijk. Een ander bericht 
preciseerde: ‘echter worden de rijders die reeds prijzen hebben behaald, een 
zeker getal meters beurtelings achteruitgeplaatst’, in tegentelling tot de scratch, 
waarbij iedereen gewoon aan de startlijn stond. Bij traagrijden stonden de 
deelnemers ‘gelijk’, dus vermoedelijk naast elkaar.55 De vertroosting was door-
gaans een afsluitende koers, enkel voor hen die die dag nog geen prijs reden.
De afstanden van de snelkoersen waren naar onze normen echt beperkt, 
enerzijds door de beperkte infrastructuur, anderzijds door het programma.  

55 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2 k 3 
en ’t Getrouwe Maldeghem 16 september 
1895.

Slaat deze oproep op de koers of op het uitstapje? (Recht voor Allen 25 augustus 1895 p2 k3).

Minimale aankondiging voor ‘loopstrijden’. (Gazette van Thielt 1 oktober 1892 p3 k1).
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Ze gingen van amper 2000 m (vertroosting), over 2200 (juniors), 2500 tot hooguit 
10 000 m, de zogenaamde voornaamste koers, al dan niet met handicap.

het parcours
Gezien de beperkte lengte van de koersen en gezien de andere spelen zijn we 
geneigd aan te nemen dat alles plaatsvond op een relatief kleine plaats. Het 
gebruik van het woord renbaan versterkt dit nog.56 In Eeklo argumenteerde 
men bij de eerste koers dat ‘zijne lange en breede straten uiterst wel geschikt’ 
waren voor dergelijke wedstrijden.57 Door het brede karakter bleven ze tot het 
centrum beperkt. Kaprijke was ook de mening toegedaan de gepaste 
infrastructuur te bezitten, ook met het oog op de toeschouwers: ‘[…] men kan 
van aan zijne deur de kampers bijna gedurig gadeslaan; men rijdt slechts alleen 
rond het ruime plein’.58 In Sint-Laureins treffen we een gelijkaardig scenario: 
‘De plaats daartoe is gebleken bijzonder wel voor opene spelen geschikt te zijn, 
dat is namelijk (ons) nieuwe Plein’.59 In tegenstelling hiermee noteerden we 
voor Evergem: ‘en zelfs op uitwijken waar de rijders voorbij moesten’. De 
afstanden bedroegen hier 6000 en 10 000 m.60

De afstanden waren inderdaad doorgaans beperkt, zodat een plein om 
 meerdere redenen geschikt was, vooral naar nering en tering dan. Het doet ook 
denken aan de eerste baanwedstrijden enkele decennia vroeger en aan de 
latere velodrooms.61

Toeschouwers
We wezen hoger al op het nieuwe karakter van deze ontspanning, waarbij 
organisatoren ook uitgingen van grote belangstelling: ‘die prijskampen zijn vast 
de grootste aantrekkelijkheid van dezen tijd’.62 Cijfers zijn echter schaars en met 
de traditionele korrel zout te nemen. Ons eerste eigenlijke verslag gewaagt van 
5000 man in Lembeke.63 Dit was beduidend minder dan de eigen bevolking.64 
Dat de wielkoers inderdaad in de smaak viel, werd ook als volgt verwoord: ‘Een 
oogenblik meenden wij dat hij niet zou kunnen plaats hebben door ’t gedrang 
van het volk’65 of ‘Zondag was onze volkrijke wijk het aantrekkingspunt van den 
omtrek’.66 Nog een greep uit de algemeenheden: ‘groote toeloop’, ‘zelden zag 
men hier zooveel volk’, ‘eene ongewone beweging’, en ‘daar woelde en 
krioelde het alles dooreen’.67 Als er cijfers werden genoemd, was ook dit zeer 
algemeen: duizenden. Dit was zo bv. in Ursel, maar toen werden natuurlijk ook 
vijf dorpsgenoten gedecoreerd, wat leidde tot de toevoeging: ‘waaronder de 
notabelen der omliggende gemeenten’.68 Een mooie vergelijking lazen we in 
1896:’ St Laureins die in de laatste jaren zoo doodsch en stil was, geleek 
zondag bijna aan een Blasius zoo veel volk was er, dank aan den veloclub’.69 
Bedevaarten bij de jaarlijkse kermis konden inderdaad veel extra volk uit de 
omgeving lokken.70 Een nieuwe verwijzing naar volkscultuur?

56 Gazette van Eecloo 16 april 1893 p 2 k 4 
(Lembeke).

57 Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-
Vlaanderen 14 mei 1893 p 2 k 2 en ’t 
Getrouwe Maldeghem 14 mei 1893 (Eeklo).

58 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2 k 3 
(Kaprijke).

59 Gazette van Eecloo 29 september 1895 p 2  
k 3 (St.-Laureins).

60 Recht voor Allen 16 augustus 1896 p 3 k 1 en 
Gazette van Eecloo 16 augustus 1896 p 3 k 2 
(Evergem).

61 Zie bv. F. Van de Velde, ‘Fietsen, sport en 
wielerwedstrijden’, De Zwalmgalm, 16:1  
(2011) 16.

62 ’t Getrouwe Maldeghem 14 mei 1893 (Eeklo).

63 Gazette van Eecloo 16 april 1893 p 2 k 4 
(Lembeke).

64 A. De Vos, O. Lippens en A. Ryserhove, 
‘Lembeke in het hart van het Meetjesland’, 
Ons Meetjesland 15:1 (1982) 15–47, 28.

65 ’t Getrouwe Maldeghem 23 september 1893 
(Maldegem).

66 Gazette van Eecloo 14 juli 1895 (Adegem).

67 Gazette van Eecloo 9 september 1894 p 3 k 1 
(Merendree), Gazette van Eecloo 1 september 
1895 p 2 k 3 (Ertvelde), Recht voor Allen  
8 september 1892 p 3 k 2 (Waarschoot), 
Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2  
k 4 (Bassevelde)

68 ’t Getrouwe Maldeghem 6 oktober 1895 en 
Recht voor Allen 6 oktober 1895 p 3 k 2 
(Ursel).

69 ’t Getrouwe Maldeghem 23 augustus 1896 
(St.-Laureins).

70 Zie bv. L. Stockman, ‘De Sint-Corneliusdevotie 
te Aalter’, in De SintCorneliusdevotie in 
Vlaanderen (Aalter 1974) 23.

In Eeklo argumenteerde men bij 
de eerste koers dat ‘zijne lange en 
breede straten uiterst wel geschikt’ 
waren voor dergelijke wedstrijden
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het peloton
Al bij de eerste wedstrijden waarover we meer informatie hebben, valt het op 
dat de prijzen werden verdeeld onder zowel lokale kampers als renners van 
heinde en verre. Th. Reyniers van Lembeke en in mindere mate Serafien Buyck 
uit Eeklo kaapten meerdere prijzen weg, ook bij wedstrijden buiten hun dorp. 
We noteerden nog heel wat andere lokale winnaars, maar dat kwam vaak door 
de aard van de wedstrijd: enkel voor eigen leden of dorpsgenoten, voor 
deelnemers die nog geen prijzen wonnen, handicap of door de disciplines als 
eierkoers of ringsteken. Maar ook hierbij duiken steevast vreemden op. 
 Bepaalde deelnemers muntten uit in diverse reeksen zoals Van Ghendt en   
G. Stragier(s) van Gent, Jan en Alfons Blanchart uit Drongen, om maar enkele   
te noemen. De lokale renner Reyniers sluit daar bij aan. We noteerden ook 
winnaars uit Antwerpen, Moeskroen, Brugge, Bergen (Mons), Kortrijk, Lier, 
Brussel, Stekene, Ledeberg enzovoort. Eenmaal wist een redacteur te melden: 
‘Uit al de Provinciën van Belgenland zijn er program’s dezer feesten gevraagd’.71

We moeten hierbij wel een kanttekening maken. Er was nog niet echt sprake van 
een wielerpeloton. Per wedstrijdonderdeel waren er al vlug 3 tot 5 deelnemers die 
in de prijzen vielen. Maar er tekende zich toch wel duidelijk een groep af die er in 
slaagde een vrij mooi bedrag samen te fietsen. Uitzonderlijk was dan ook al eens 
sprake van deelname van ‘vermaarde rijders’.72 Of hiermee de al bestaande 
beroepsrenners werden bedoeld, is ons momenteel niet duidelijk.73

In Nevele, vermoedelijk één koers, noteerden de organisatoren in 1893 36 
ingeschrevenen. Er vielen twaalf prijzen te verdelen.74 De eierkoers in Maldegem 
in hetzelfde jaar trok maar zeventien mededingers, waarvan vier prijswinnaars.75 

71 Recht voor Allen 8 september 1895 p 3 k 2 
(Bassevelde).

72 Gazette van Eecloo 1 september 1895 p 2 k 3 
(Ertvelde).

73 Zie hierover bv. Mortelmans, ‘De wielersport’, 
221.

74 Gazette van Deinze  3 september 1893 p 3 k 4 
en 10 september 1893 p 2 k 3 (Nevele).

75 ’t Getrouwe Maldeghem 3 en 23 september 
1893 (Maldegem).

Advertentie voor de fiets ‘The prairie’ (’t Getrouwe Maldeghem 2 april 1893).
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Een ringsteking in Waarschoot trok 50 gegadigden en de prijzen ‘werden 
dapper betwist’.76 In Zomergem werd in 1894 melding gemaakt van ‘hevige 
strijd’, met deelnemers uit zowat het hele land: ‘Uit Gent alleen waren er ruim 
honderd velocemannen opgekomen’. Bij de aankondiging was al meegedeeld 
dat dit een der belangrijkste koersen op den buiten was, met een prijzenpot van 
200 fr. Het ging hier wel degelijk enkel om snelheidswedstrijden.77 Ook in 
Merendree gewaagde men van ruim 200 deelnemers. We telden negen 
verschillende winnaars.78

Dat aantal deelnemers is echter bedrieglijk, want er werden vaak prijzen 
gegeven voor de talrijkste club. Als afsluiter, en in flink contrast hiermee, bleek 
dat in de snelkoers in Oosteeklo in 1896 slechts acht renners meereden.79 We 
noteerden ook dat de prijs voor de verstafgelegen club of die met het grootste 
aantal aanwezigen niet werd uitgereikt gezien de te zwakke opkomst.80 Toch 
moet worden opgemerkt dat de technische vooruitgang het aantal deelnemers 
deed aanzwellen. In onze Meetjeslandse koersen werd vermoedelijk nog enkel 
met de zogenaamde veiligheidsfiets (met ketting en zonder hoog wiel) gereden, 
zodat meer mensen de techniek meester waren. Wedstrijden met de hoge bi’s 
kenden vaak maar een handvol inschrijvers, maar situeerden zich vooral in het 
vorige decennium. Ook de rijwielprijs, een tweede obstakel, daalde, zodat het 
lokale peloton aangroeide.81

76 Recht voor Allen 8 september 1895 p 3 k 2 
(Waarschoot).

77 ’t Getrouwe Maldeghem 6 mei 1894, Gazette 
van Eecloo 6 mei 1894 p 2 k 3 en 27 mei 1894 
p 2 k 3 (Zomergem).

78 Gazette van Eecloo 9 september 1894 p 3 k 1 
(Merendree).

79 Recht voor Allen 5 juli 1896 p 3 k 1 (Oosteeklo).

80 Gazette van Eecloo 23 augustus 1896 p 2 k 4 
en p 3 k 1 (St.-Laureins).

81 Mortelmans, ‘De wielersport’, 223–224. Een 
hoge bi is een vroeg type fiets met een heel 
groot voorwiel en een heel klein achterwiel. 
Deze fiets vroeg veel behendigheid.

Advertentie voor de fiets ‘The racer’. Net zoals bij de andere advertentie gaat het om een Engelse fiets, met 
vertaalde naam, en zegt de tekst veel meer dan de afbeelding. (’t Getrouwe Maldeghem 8 januari 1893).
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de prijzenpot
Bij meerdere aspecten haalden we al aan dat aan de wedstrijden wel degelijk 
prijzen waren verbonden. Dit krijgt pas echt een betekenis als er ook vergelijkings-
materiaal beschikbaar is, bij voorkeur per gemeente. Een vergelijking met de 
paardenrennen, het volkse bollen of het handboogschieten lijkt me interessant, 
maar een duidelijk zicht hierop is me voor de regio niet bekend. Voortgaan op 
wat eigen losse aantekeningen hieromtrent is niet opportuun.

Terminologie zoals belangrijk is zeer relatief. De ons bekende prijzenpot beliep 
tussen 65 en meer dan 400 frank.82 Opnieuw moeten hier nuanceringen 
worden aangebracht, in die zin dat het aantal wedstrijdonderdelen een rol 
speelde, evenals de disciplines: één of twee koersen, tegenover vier en prijzen 
voor allerlei randfenomenen maakten een groot verschil. Een lijn konden we 
zeker niet trekken met het beschikbare materiaal. Snelheidskoersen werden op 
het eerste gezicht toch hoger gehonoreerd. Er zou éénmaal 100 frank zijn 
uitgereikt aan de snelste. We vonden ook een dergelijke ereprijs van 60 frank. 
De globale prijzenpot was soms amper dat bedrag. Maar ook een ringsteking 
kon de beste 40 frank opleveren, terwijl ook 15, 12, 10 en 8 frank voor de eerste 
vier voorkwam. Een eierkoers, vermoedelijk toch meer het volkse en gericht op 
louter amusement, zouden we hierdoor misschien financieel lager inschatten, 
maar kon ook tot 30 frank opbrengen. Vaak ging het dus om lagere bedragen, 
maar bijna altijd zou de laatste prijswinnaar toch nog 4 à 5 frank naar huis 
meenemen. We moeten hier wel aan toevoegen dat de deelnemers bijna altijd 
0,50 tot 1 frank als inschrijvingsgeld moesten betalen. Geen prijs in een reeks 
gaf soms een vrijstelling in een andere.

Dergelijke individuele prijzen vielen zeker niet te versmaden, als men bedenkt 
dat het doorsneedagloon om en bij de 2 frank bedroeg. Een fiets kostte 
minimaal 200 frank. Deze beperkte gegevens maken meteen ook duidelijk dat 
het wielrijden (nog) niet voor de kleine man was.

We kunnen bij het extra-sportieve onderdeel meerdere prijzen onderscheiden. 
Het ging in eerste instantie om het grootste aantal fietsers uit dezelfde gemeente 
of dezelfde club. De eerste vermelding had het enkel over een eeremedalie als 
prijs. Die kwam de VeloClub van Bassevelde toe.83 Bij volgende gelegenheden 
stond in de voorwaarden vermeld dat de desbetreffende vereniging een attest 
van haar burgemeester moest voorleggen. Niet zelden werd er aan toegevoegd 
dat het om minstens tien wielrijders moest gaan. De toegekende prijs was al 
gauw 10 of zelfs 15 frank.84 De al vaker vernoemde Pedalklub van Eeklo kaapte 
die in september 1895 in Sint-Laureins weg, terwijl hij ook algemeen eer genoot 
in het welslagen van het feest.85 Een tweede criterium was de afstand tussen de 
deelnemende en de organiserende gemeente. Het bewijs van de burgemeester 
was ook hierbij van toepassing. Een bijkomende voorwaarde was het aantal 
aanwezige leden, soms eens drie, maar veelal vijf.86 Deze extraprijzen kwamen 
zelfs voor bij een loutere ringsteking. In Strobrugge (Maldegem) schonk men 
weliswaar enkel zilveren medailles, maar met de bijkomende opmerking dat er in 
beide gevallen minstens zes leden moesten present zijn en dat dezelfde stad of 
gemeente niet beide kon winnen.87 De derde en laatste categorie, te definiëren 
als showgehalte, kwam het minst voor. Ter gelegenheid van Nevelekermis, in 
1896, werden zowel medailles als 150 frank premies geschonken. Daarvan ging 
slechts 30 frank naar de ringsteking: speciale prijzen werden uitgereikt voor het 
mooiste uniform (20 en 10 frank), het mooiste vaandel (idem prijzen) en de 
mooist en behoorlijkst versierde fiets. Die laatste betrof een individuele prijs.   
‘’t Was schoon, die stoet, bestaande uit 18 maatschappijen van wijd en zijd.  
’t Was prachtig, die 260 meest allen in excentriek kostuum gedoste velorijders 

82 Dit laatste bedrag werd zo aangekondigd in 
Het Weekblad van Maldeghem en Zeeuwsch-
Vlaanderen 14 mei 1893 p 2 k 2 (Eeklo).

83 Gazette van Eecloo 1 september 1895 p 2 k 3 
(Ertvelde).

84 Zie bv. Gazette van Eecloo 22 september 1895 
p 3 k 3 (advertentie St.-Laureins).

85 Recht voor Allen 29 september 1895 p 3 k 3 
en Gazette van Eecloo 29 september 1895 p 2 
k 3 (St.-Laureins).

86 ’t Getrouwe Maldeghem 30 september 1895 
(Ursel, slechts 3 leden) en noot hierboven 
(St.-Laureins, 5 leden).

87 ’t Getrouwe Maldeghem 29 maart 1896 
(advertentie Stroobrugge).
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met hunne keurig versierde of bebloemde rijwielen de bijzonderste straten der 
gemeenten te zien doortrekken’.88 Dit gebeuren had iets weg van de Eeklose 
bloemenstoet. Kort daarop werd ook een dergelijke prijs in Lotenhulle 
 geschonken.89 Dit laat veronderstellen dat de wielerverenigingen een soort 
uniform hadden en mogelijks ook clubkleuren.90

Veiligheid en kritiek
‘De kermis is toch wederom gelukkig voorbij! zeggen de menschen. Die woorden 
bewijzen dat er niet veel goeds van de kermis te verwachten en was, en daar 
bijna geen een jaar zonder kermisongelukken voorbijgaat, heeft dat gelukkig 
voorbij de waarde gekregen van is zeer gelukkig voorbij!’ De redacteur voegde 
er aan toe dat hij het over het straatgewoel had.91 Een andere periodiek gaat al 
eens verder en heeft het daarbij over twist, baldadigheden en processen-verbaal 
bij volksspelen. ‘Dat wordt al meer de gewoonte. Daarom onthouden wij ons 
meest die zogenaamde feestelijkheden aan te moedigen.’92 Aanmoediging zal 
hier ook wel op aankondiging hebben geslagen. Trouwens, van de wielwed
strijden in Poeke in 1894 vernamen we niets, behalve dat er een ‘moorddadig 
gevecht’ was erna.93 Eén geval zegt uiteraard niets. Integendeel, doorgaans werd 
benadrukt dat dergelijke evenementen rustig en goed afliepen.94

De veiligheid baarde enkele reporters meer zorgen. De eerste kritische noot 
lezen we in ’t Getrouwe Maldeghem van Victor De Lille. Hij was nochtans zelf 
fietser en de familie stond bekend als progressief inzake techniek en innovaties.95 
Het stukje ging echter over Eeklo en was dus mogelijks niet van zijn hand: ‘maar 
zoolang het op halsbrekerij uitkomt kan geen bezadigd mensch er zijne volle 
goedkeuring aan geven’.96 En toch, over de eerste eierkoers in Maldegem lezen 
we: ‘Er zal bijzonder op te passen zijn voor de kinders, want de straten zijn hier 
niet breed. Bericht aan de ouders.’97 Die stijl klinkt bekend. Was dit trouwens ook 
niet zo bij gelijkaardige kampen met rijtuigen? We merken wel dat de schuld niet 
zozeer bij de deelnemers wordt gelegd. Vandaar ook een verzoek in een ander 
blad: om ‘te beletten dat de kampstrijders in hunnen loop verhinderd wezen; en, 
om ongevallen te vermijden, de kassijde vrij te laten’.98 
Volgens de verzamelde verslagen vielen de ongelukken al bij al mee. De eerste 
vermelding slaat – louter toeval? – wel op de eierkoers van Maldegem: ‘Er is 
echter niemand overreden, en slechts een paar rijders zijn van hun wiel geval-
len’.99 Een eierkoers vergde vermoedelijk wel enige lenigheid en acrobatie.
We vonden meermaals dat er zich helemaal geen ongevallen voordeden100, of 
eens eentje ‘door ’t breken van eenen vélo veroorzaakt […] De toeschouwers 
waren hoogst tevreden over de voorzichtigheid der rijders’.101 Het ging noch-
tans om een ringsteking. Een mooi staaltje, maar dit lijkt weinig waarschijnlijk 
de algemene norm, is het volgende: ‘De prijskampen zijn hier geschikt derwijze 
dat de wielrijders zich niet te veel in ’t zweet zullen jagen noch t’einden adem 
rijden’. De opmerking sloeg op de beperkte afstanden, waardoor ook zowat 

88 Recht voor Allen 23 augustus 1896 p 2 k 4 en 
6 september 1896 p 2 k 4 (Nevele).

89 Recht voor Allen 4 oktober 1896 p2 k 4 
(Lotenhulle).

90 Onze bron geeft weinig bijzonderheden. Uit 
de literatuur blijkt duidelijk het bestaan van 
zowel het uniform als de clubkleuren. Zie  
F. Callewaert, ‘Het velogebeuren in het 
Roeselaarse rond de eeuwwisseling 1900’, 
Mandeldal, 1997:1, 13.

91 ’t Getrouwe Maldeghem 23 september 1893 
(Maldegemkermis).

92 Gazette van Eecloo 1 september 1895 p 2 k 2.

93 Zie noot 21.

94 Bv. Gazette van Eecloo 14 juli 1895 (Adegem), 
Gazette van Eecloo 29 september 1895 p 2  
k 3 (St.-Laureins) en Recht voor Allen 6 oktober 
1895 p 3 k 2 (Ursel).

95 W. Notteboom, ‘Victor De Lille 1863-1940 
Biografische schets’, Het ambacht Maldegem 
12 (2006) 11.

96 ’t Getrouwe Maldeghem 14 mei 1893 (Eeklo). 
Het verslag over de eerste koers in Lokeren 
had het ook over halsbrekerij. Meerdere 
deelnemers zouden er niet ongeschonden uit 
de strijd zijn gekomen: F. De Vos, ‘De opkomst 
van de fiets en de eerste wielerkoersen te 
Lokeren’, De Soevereinen, 2:3 (1971) 43.

97 ’t Getrouwe Maldeghem 10 september 1893 
(Maldegem).

98 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2 k 3 
en ’t Getrouwe Maldeghem 16 september 
1895 (Kaprijke).

99 ’t Getrouwe Maldeghem 23 september 1893 
(Maldegem).

100 Bv. Gazette van Eecloo 9 september 1894 p 3 
k 1 (Merendree).

101 Recht voor Allen 8 september 1895 p 3 k 2 
(Waarschoot).

‘De prijskampen zijn hier geschikt 
derwijze dat de wielrijders zich 
niet te veel in ’t zweet zullen 
jagen noch t’einden adem rijden’
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iedereen kans maakte op een prijs.102 Tegen het gevaar van ‘bovenmate 
inspannen’ werd nog gewaarschuwd, maar toch bleef men de velocoursen 
genegen, zoals blijkt uit het hoger aangehaalde citaat over de velospelen.

102 Gazette van Eecloo 15 september 1895 p 2 k 3 
en ’t Getrouwe Maldeghem 16 september 
1895 (Kaprijke).

De Bellemse veloclub in 1894. Ook hier bemerken we enkel identieke petten om zich als groep te identificeren.
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Tot besluit
Deze case toont aan dat met de periodieke pers heel wat valt aan te vangen, zeker over het ontspannings- en 
verenigingsleven omstreeks 1900. Voor een relatief korte periode konden we een zekere analyse maken van het 
lokale wielergebeuren, vanaf 1892. Een aanvulling met andere bronnen zal uitdieping mogelijk maken, zodat ook 
echte conclusies mogelijk worden. 

Wielerwedstrijden van vóór 1900 op het platteland blijken niet vergelijkbaar met deze nu. Er werd volgens ons 
hedendaags begrip in de zin dat het een snelheidswedstrijd was, wel degelijk gekoerst. Bijna elk dorp deed mee,  
al dan niet naar aanleiding van een kermis, maar er groeide nog geen traditie. Na twee drie jaar evolueerden de 
velocoursen naar een breder volksfeest. De velospelen zijn op zich al kermis, aangekondigd met kanongebulder, een 
start met een feestelijke optocht en gevolgd door allerlei spelen zoals eierkoers, ringsteking en andere en waarbij 
een  zeldzame keer zelfs geen snelheidskoers stond geafficheerd. Een afsluitende fakkeltocht zorgde overduidelijk 
voor een totaalspektakel. Ook de tijdsgenoot ervoer dit zo: ‘geleek het er oprecht aan kermis’.103 De herhaalde 
begrippen met het substantief feest zijn ook sprekend.

De wielersport dook in het Meetjesland vrij laat op, pas eens het stedelijke, elitaire wielrennen over zijn top was. Dit 
laatste was trouwens vooral geïnspireerd op het paardrijden. De prijzen voor de echte koersen (ook bij ons; zeker in 
het begin) refereerden er toch soms aan. De later, meer gedemocratiseerde versie leunde dan weer meer aan bij de 
volksspelen,104 wat duidelijk uit onze analyse blijkt: de spelen en wat erbij hoort blijven quasi dezelfde. De fiets is 
veelal een instrument om variatie te brengen in de bestaande volksspelen. We kunnen misschien poneren dat loutere 
snelheid, met grote prijzenpotten, staat voor elitair, tegenover de rest van het gamma, het volkse. De wieler verenigingen 
in het Meetjesland doken ook pas op na 1890 en waren vermoedelijk, net zoals andere dorps verenigingen, minder 
kapitaalkrachtig dan de stedelijke. Kortom, er waren minder middelen voor louter snelheidskoersen. De lokale 
overheden stuurden vermoedelijk ook aan op goede of onschuldige ontspanning voor het grote publiek. Dit leidde 
opnieuw tot het zogenaamde democratiseren. Ook louter technisch was dit proces ingezet met beter berijdbare 
vehikels en lagere prijzen. Dit alles kon alleen maar door de wedstrijden te diversifiëren, zodat er niet enkel harde 
concurrentie was, maar ook plaats voor (goedkoper) volks vermaak. De pers sprak doorgaans van wielrijders, met 
andere woorden iedereen die met een wiel reed mocht en kon meedoen. 
Voor de kleine man bleef het doorgaans toch gewoon bij kijken, naar mooie 
uniformen en decoratie, of lachen, nu met een vallende fietser in plaats van 
een koppige ezel of doldwaze kikker.

Hoe dan ook, niet zozeer de velokoers, maar de allesomvattende velospelen 
genoten heel wat belangstelling en leken op weg een vaste plaats in het 
ontspannings- en kermisleven in het Meetjesland te verwerven. Een zin die 
daarbij boekdelen spreekt: ‘Velen die voor de eerste maal dergelijke 
kampstrijden bijwoonden, vonden ze belangrijker dan paardenkoersen’.105 

103 ’t Getrouwe Maldeghem 23 augustus 1896 
(St.-Laureins).

104 K. Mortelmans, ‘De wielersport’, 224.

105 Recht voor Allen 16 augustus 1896 p 3 k 1 
(Evergem)

Periodieke pers en (Meetjeslandse) heemkunde
Voor heel wat sporten en het lokale verenigingsleven in de late negentiende eeuw zijn de bronnen aan de schaarse 
kant. Vaak is er niet meer dan een foto, een affiche of een brief. Die laatste stukken zijn al eens aan te treffen in 
 gemeentearchieven, maar ze laten zelden toe een gedegen verenigings geschiedenis te schrijven. Helaas lieten vele, 
veelal verdwenen, verenigingen geen archief achter.
De lokale, periodieke pers kan, zoals steeds mits het nodige voorbehoud, soelaas bieden. Voor de beginperiode van 
het Meetjeslands wielergebeuren was dit alvast een dankbare bron. Wij gebruikten ze als quasi enige bron. Dit houdt 
uiteraard beperkingen in, maar het was ons te doen om het tonen van de mogelijkheden.
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Het benutten van de oude pers voor lokale geschiedenis is echter om meerdere redenen niet zo evident. Je kan als 
heemkundige of lokaal historicus snuffelen in oude (nationale) dagbladen, maar veelal zal de oogst mager zijn in 
verhouding tot de tijd, tenzij doelgericht kan worden gezocht en er dus bekende feiten zijn. De lokale of regionale pers 
lijkt alvast een stuk interessanter. De eerste voorwaarde is uiteraard dat er lokaal/regionaal een persorgaan bestond. 
Ten tweede is het voordelig dat er lokaal een mede werker is die over diverse zaken wil berichten. Vervolgens is het 
hopen dat die documenten (over een langere periode) bewaard zijn. Tot slot is er het punt van de consulteerbaarheid.

Op die diverse punten mogen we in het Meetjesland absoluut niet klagen. Al vlug na het afschaffen van het dagbladzegel 
verscheen De Eecloonaer (1848). Er volgden andere, die soms maar een kort leven beschoren waren. Maar tegen 1900 
was er de keuze uit maar liefst zes regionale bladen, verschijnend in Eeklo en 
Maldegem, met name het al genoemde,  Gazette van Eecloo en het District 
(vanaf 1867), De Stad Eecloo (vanaf 1890), Recht voor Allen (vanaf 1895)106,  
’t Getrouwe Maldeghem (1888) en Het Weekblad van Maldeghem en 
ZeeuwschVlaanderen (1891). Het spreekt voor zich dat op lokaal vlak Eeklo 
en Maldegem het meest aan bod kwamen, maar er is (vaak afhankelijk van de 
beschikbare ruimte) nieuws te vinden voor heel de regio. De studie over lokale 
medewerkers staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn alvast enkele 
namen bekend.107 Voor een deel van de gemeenten uit de regio kan trouwens 
ook worden gelonkt naar bladen uit aangrenzende gebieden zoals de Gazette 
van Deinze (1888) en de Gazette van T(h)ielt (vanaf 1854) en ook Zeeuwse 
periodieken voor de grensgemeenten met Nederland. De bewaring is over het 
algemeen, en zeker voor het eind van de negentiende eeuw, goed. Voor elke 
titel bestaat er zeker één (bijna) volledige collectie. Ze zijn daarenboven 
raadpleegbaar in toegankelijke archiefinstellingen.108 Op initiatief van de 
heemkundige kring Het Ambacht Maldegem, het gemeentebestuur en de 
Erfgoedcel Meetjesland (Cultuuroverleg Meetjesland) werden de Maldegemse 
titels gedigitaliseerd, wat zowel de bewaring als het gebruiksgemak ten 
zeerste ten goede komt109. Het digitaliseren brengt ook mee dat de lokale 
vorser kan terugvallen op een zoekfunctie. De degelijkheid kan flink variëren 
en volledigheid lijkt me een utopie.110 Zelf geef ik voor de Meetjeslandse 
bladen de voorkeur aan het effectief doorbladeren. Dit lijkt zeer arbeids-
intensief, maar gezien mijn onderzoeksgebied veelal de hele regio beslaat en 
dit voor meerdere onderwerpen, valt dit al bij al mee. De hulp van een digitaal 
fototoestel en het soms beperken tot een verwijzing – voor later – doen de 
rest. De pers, ook de lokale, blijft voor de heemkundige die zijn onderzoeks-
veld erg beperkt – één gemeente, één onderwerp – toch een flinke klus.

De pers is ook geen onbesproken bron. De bladen hadden uiteraard 
verschillende strekkingen en gingen al eens in de clinch. Als ik vergelijk met 
andere periodieken, was de Meetjeslandse pers vrij rustig.111 Voor een 
onderwerp als ontspanning en sport speelde dit misschien wat minder. 
Alhoewel, pers organen zijn steeds interessant voor de tijdsgeest en over 
bepaalde zaken niet berichten, zegt ook iets. 

Biografie
Filip Bastiaen studeerde Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit Gent (1984) en publiceert over zeer diverse 
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106 P. Van de Woestijne, ‘De pers in het 
Meetjesland in de 19de en 20ste eeuw’, 
Appeltjes van het Meetjesland, 53 (2002) 
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107 Zie bijvoorbeeld F. Bastiaen, ‘Jules Van 
Lantschoot, een pionier van de Meetjeslandse 
heemkunde. (Bellem, 1871 – Schoonaarde, 
1941.’, Appeltjes van het Meetjesland, 63 
(2012) 74.

108 De meeste Eeklose weekbladen worden 
bewaard in het Stadsarchief van Eeklo. Het 
blad De Stad Eecloo is via microfiche 
raadpleegbaar in het Liberaal Archief in Gent. 
Er bevindt zich een vrij grote collectie van de 
Maldegemse titels in het Gemeentearchief 
van Maldegem.

109 Zie hierover ‘Kroniek. 3. Nieuwsjes’, Appeltjes 
van het Meetjesland, 63 (2012) 359–361.
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