
HET GROOT INTERNATIONAAL CRITERIUM DER STAD OOSTENDE 1935 

door Michel CAPON 

Het derde wielercriterium van Oostende voor beroepsrenners greep plaats op maandag 24 juni 1935 
en werd door de plaatselijke pers als volgt belicht: "Voor iederen West-Vlaamsche sportman 
beteekent het wielercriterium van Oostende immers het jaarlijks feest, dat een beetje de apotheose 
mag genoemd van de aangroeiende bedrijvigheid in onze wielermiddens" (1). 

Zoals de vorige criteriums (van 1933 en 1934) berustte de inrichting bij de bedrijvige bestuursleden 
van de Velo Club De Zeemeeuw Oostende. Voor de wedstrijd van 1935 waren Camiel 
VANBELLEGHEM (uitbater wielerbaan Oostende), Remi VANBELLEGHEM, Gentil MARES en 
Raymond VERBIST de verantwoordelijken. 

Omloop 

De omloop liep over 4,8 km met vertrek en aankomst op de Zeedijk rechtover "Taverne Floreal" bij 
Emile DELANDSHEERE nabij de Vlaanderenstraat: "Richting Kursaal, langs het Palace Hotel, op 
den Zeedijk, tot aan de Westramp Kursaal, naar beneden op den Van Iseghemlaan, opwaarts naar 
den Zeedijk (Vlaggestok), naar de aankomst" (1). Deze ronde diende 25 maal te worden afgelegd, 
hetzij in totaal 120 km. Zoals vorig jaar werden de tramsporen met hout opgevuld ten einde 
valpartijen te vermijden. Vanaf 11 uur werd de omloop op de Zeedijk en de Van Iseghemlaan 
afgesloten. Nieuw waren de twee overdekte tribunes aan de aankomst op de Zeedijk. 

Toegangskaarten 

Waren voor wat Oostende betreft te verkrijgen bij: 

Mei de Bruges, de Smet de Naeyerlaan 10 bij Marcel VANISACKER 
Heel de Venise, Kapellestraat 99 
Hótel Central, hoek Wapenplein/Louisastraat 
Café As des As bij Jules VANHEVEL, Alfons Pieterslaan 47 (Ibis). 

Bijzondere ingangskaarten voor de pers, de fotografen en de verzorgers berustten in het Fiedel des 
Neufs Provinces, hoek de Smet de Naeyerlaan/Oesterbankstraat bij Edgard VANISACKER 

Volgende ingangsprijzen waren voorzien: Boulevard: 6 Fr. 
Zeedijk: 10 Fr. 
Tribune (Zeedijk): 20 Fr. 

De wedstrijd  

Om 14.30 uur greep de voorstelling der renners plaats, waarna om 15 uur het startschot aan 53 
renners, onder andermaal zeer grote belangstelling, gegeven werd. Het was zeer warm en 
onweerswolken bedreigden de hemel. 

Zoals steeds in een criterium was de strijd boeiend en afwisselend. Bij iedere ronde werden 
veranderingen in de posities aangestipt. 

Volgens de plaatselijke pers waren VISSERS (vorige winnaar 1934), Frans DICTUS (in 1934 en 
'35 zegekoning in de kermiswedstrijden) en Camiel VAN ISEGHEM de favori's. 
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Vertrek van de 53 renners op de Zeedijk. Bemerk de grote volkstoeloop 

Halfweg de wedstrijd. Kamiel VAN ISEGHEM (x) was toen reeds in aanvallende stelling 
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Wat in de lucht hing gebeurde bij het einde van de laatste ronde: een onweersbui. Het regende oude 
wijven waardoor de kasseiwegen spekglad werden. 

Ter hoogte van het Hotel Wellington (thans Andromeda) aan de Westhelling Kursaal in het naar 
beneden rijden (richting Van Iseghemlaan), op de gladde kasseistrook, nam Camiel VAN 
ISEGHEM zeer veel risico's. Hij demareerde zo hard en met enorm risico dat niemand hem kon of 
durfde volgen. De enkelingen die het aandurfden, waaronder Gaston REBRY, bekochten het met 
een valpartij (2). VAN ISEGHEM bleef recht op de glibberige steenweg. Zonder schrik en 
zelfverzekerd sloeg hij een kloof van een 30-tal meters op de dichtste achtervolgers. Bij het afrijden 
van die helling kon hij daarbij amper een overlopende toeschouwer ontwijken. Hij behield die 
voorsprong en won schitterend. 

Aan de pers verklaarde Camiel achteraf: "Tijdens de laatste ronde heb ik in den afzink alles of niets 
gespeeld, omdat ik wist dat ik tegen een VISSERS, MOERENHOUT en DERYCK geen schijn van 
kans had in de spurt" (3). 

Uitslat 

1. Camiel VAN ISEGHEM: 120 km. in 2 u 58' 35" (gemiddeld 40,3 km./uur) 
2. Leo DERYCK op 25 meter 
3. Flander HOREMANS 
4. Ward VISSERS (winnaar 1934) 
5. Jef MOERENHOUT (winnaar Ronde van België 1935 — Kampioenschap van Vlaanderen 

1934) 
6. Aimé LIEVENS 
7. Louis DUERLO op 1' 4" (kampioen van België 1933 — Ronde van Vlaanderen 1935) 
8. Frans DICTUS 
9. Fred HAMERLINCK op l' 35" (Koning kermiskoersen 1929, 1931, 1932, 1933) 
10. Albert BILLIET 
11. Gelijk: Sylvère MAES (Ronde van Frankrijk 1936 en 1939, Parijs-Roubaix 1933) 

Jef DEMUYSERE (Milaan-San Remo 1934) 
Jozef LAMBET en Jan WAUTERS 

Voornaamste opgevers: A. MAGNE — ARCHAMBAUD — DI PACO — KAERS (winnaar 1933, 
wereldkampioen 1934) — DANNEELS — AERTS — Romain MAES (Ronde van Frankrijk 1935) — 
MEULETERG — Gaston REBRY (Parijs-Roubaix 1931, 1934, 1935 en Ronde van Vlaanderen 
1934) en de volgende V.C. De Zeemeeuw-renners: Jules VANHEVEL — Staf 
VANSLEMBROUCK en Odiel VANHEVEL. 

Camiel Van Ise2hem 

Camiel was een geboren en getogen Oostendenaar die gans zijn leven in en rond die stad 
opbouwde: eerst als wielrenner (1929-39) en wat later als fietsenmaker (1940-67), politieagent 
(1938-46) en caféhouder (1947-63). 

Op 6 januari 1911 werd hij geboren met rugnummer 5. Hij was immers de 5 e  van 6 kinderen. 
Camiel liep school op de Conterdam en nadien één jaar aan het Koninklijk Atheneum van 
Oostende. Op zijn 14e  jaar werd hij "bakkersgast". Wielerkoersen waren toen bij de Conterdamse 
jeugd zeer gegeerd. Al wie bij de jeugd goede benen had, wilde koersen. Op zaterdagavond 31 mei 
1929 kocht Camiel een koersfiets op krediet bij VERSTRAETE en de dag erop startte hij voor het 
eerst bij de Beginnelingen te Moere. Ondertussen was hij in een kleine keet, gelegen aan de markt, 
gestart als fietshersteller. 
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Boven op de ramp van de Zeedijk (Vlaggestok). Camiel VAN ISEGHEM op weg naar de 
aankomst en de zege met een 30-tal meter voorsprong. 

Bemerk de toen nog Franstalige straatbenaming: Promenade Albert I, evenals de fiets 
zonder versnellingsapparaat. 

De zegevierende aankomst van Camiel VAN ISEGHEM 

2002-262 



Vanaf 1932 werd hij Junior en sloot aan bij de Oostendse Velo Club De Zeemeeuw. Nadat hij een 
regelmatige prijsrijder bij de Onafhankelijken was geweest werd hij medio 1934 beroepsrenner en 
won dat jaar nog te Jabbeke vóór Fred HAEMERLICNK (4).Camiel trad aan op rijwielmerk 
"NESTOR" (5). 

Toen hij bij de Beroepsrenners in 1935 het internationaal vermaarde Criterium van Oostende won, 
boekte hij dan ook zijn meer tot de verbeelding sprekend zege. Toch was zijn overwinning in de 
Omloop der Vlaamse Gewesten van hetzelfde jaar, toentertijd een semi-klassieker, veel 
belangrijker. Ingevolge deze prestatie kon hij door bemiddeling van Karel VAN WIJNENDAELE 
terecht bij het Franse merk "Alcyon", tot en met 1936. Na 4 jaar prof hing hij in 1939 zijn fiets aan 
de haak. 

Volgende anekdotische uitspraken van Camiel, in een vraaggesprek met "'t Clubkrantje" van 
K.V.C. De Zeemeeuw, willen wij meegeven: "....'k Heb aan mijn koersen veel plezier beleefd, 
vooral als ik harde tegenstrevers er van langs kon geven. 'k Weet niet hoe het nu is, maar we 
verdienden moeilijk onze boterham. Ik behaalde schone prijzen maar de verplaatsingen en andere 
onkosten waren groot. 't Is wellicht daarom dat ik tijdig gestopt heb en totaal ging leven voor mijn 
commerce en gezin. Dat een mens soms veel tegenkomt doet me denken aan die keer dat ik naar 
Duinkerke moest gaan koersen. Ik moest er naar toe met de trein. Terug met de trein naar Toerkonje 
met 5 Fr. op zak. Te Toerkonje stond ik daar zonder verdere spoorverbinding en met een kapotte 
velo, want ik was door mijn kader gestoken. Ik kende mensen in Menen en er stond niets anders op 
dan te voet — 17 km. — naar Menen te gaan. Ik arriveerde daar om 1 uur in de nacht. Die brave 
zielen deden open, gaven me wat te eten en te slapen. 's Anderendaags kreeg ik een velo met een 
"staantje" om pakken te vervoeren en zo naar Oostende....'k Zwoer bij God en al zijn heiligen van 
niet meer te koersen. Twee dagen later stond ik weer aan de start.....(6)" 
"....Stimulans kenden wij gelukkig niet. Al wat we extra namen was een Cherry Brandy met 
dooiers van eieren..." (7). 

Begin 1940 startte Camiel VAN ISEGHEM een rijwielzaak in de Guido Gezellestraat, alwaar in 
1947 er een café, genaamd "De Cyclist", aan toegevoegd werd. Vanaf 1956 vestigde hij zich in de 
Zandevoordestraat 1, met rijwielzaak "Van Iseghem" en Café "De Toerist". 

Camiel VAN ISEGHEM overleed te Oostende op 05 januari 1990. 

Verwijzingen 

(1) De Zeewacht 22 juni 1935. 
(1 bis) thans Immo VYVA. 
(2) Bevestigd door getuige Omer VILAIN, toeschouwer op balkon Hotel Wellington. 
(3) De Zeewacht 29 juni 1935. 
(4) Cyclo Sprint 7 december 1980, blz. 26, E. BOUQUE. 
(5) Merk "Nestor" was van rijwielhandelaar Pierre VANSTEENKISTE, Dorpstraat, Bredene- 

Dorp.Trui: paars-wit. Dit door toedoen van de gebroeders Charles en August GEVAERT. 
Charles was de vader van Amedée GEVAERT, secretaris van V.C. De Zeemeeuw Oostende 
van 01 oktober 1957 tot 31 december 1987. 
August was de vader van mazouthandelaar Raymond GEVAERT van de Conterdam. 

(6) 't Clubkrantje De Zeemeeuw van 15 april 1984 blz. 6, Amedée GEVAERT. 
(7) 't Clubkrantje De Zeemeeuw van 15 mei 1984 blz4, Amedée GEVAERT. 
Verder: - Archief Amedée GEVAERT. 

- Persoonlijke verzameling. 
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De glorieuze winnaar Camiel VAN ISEGHEM tussen de plaatselijke supporters 

KA/V1IEL VAN ISEGIIEM : Oostende. 

Sierfoto Camiel VAN ISEGHEM 
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