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Meulebeke ligt middenin de bakermat 
van de nieuwe volkssport, die generaties 
zal boeien en flinke kampioenen oplevert. 

Nog vóór de Eerste Wereldoorlog heeft de gemeente een velodroom. 
Tussen de twee Wereldoorlogen is het hard labeuren en vinden 
kampioenen de weg naar Noord-Frankrijk en de Verenigde Staten. 
Vanaf 1945 is de wielermicrobe niet meer te stuiten. 
De Omloop Mandel-Leie-Schelde en Vorst-Meulebeke, samen met 
het legendarische Sportverbond, maken de gemeente wielergek. 
Profs, liefhebbers en hun entourage weten Meulebeke liggen. 
Spilfiguren zijn onder anderen dokter Leo Abeele en de jonge 
ploegleider Jef Braeckevelt, die beiden talenten uit de wijde regio 
naar zich toezuigen. 
Plaatselijke sportieve uithangborden kleuren gedurende 
bijna twee decennia de internationale en nationale wielerwereld: 
Maurice Meersman, Norbert Kerckhove, Walter Boucquet 
en Daniël Vanryckeghem. 
Midden de jaren 1970 eindigt het hoogtepunt. 
Toch blijft de wielersport tot vandaag een feest in Meulebeke.

De vlot leesbare tekst van onze ‘Meulebeekse wielerhelden’ 
bevat sportieve resultaten samen met tal van onbekende feiten 
en getuigenissen. 
Een overvloed aan zorgvuldig gekozen foto’s en documenten 
doen nostalgisch wegdromen. 

Een uniek boek dat niet alleen de wielerliefhebber kan bekoren: 
het is een epos van een gemeenschap rond haar wielerhelden.

Frank Develtere

Meulebeekse 
wielerhelden

Meulebeke 
een eeuw op de koersfiets

In volle Tweede Wereldoorlog 
komt Maurice Meersman als eerste 
over de witte lijn. 
Hij behaalt zijn overwinning 
vermoedelijk in Beitem.

Vier wielerhelden, v.l.n.r.:
Norbert Kerckhove, Maurice Meersman, 
Daniël Vanryckeghem, Walter Boucquet

Het clubkampioenschap 
van de Sportvrienden van Meulebeke 
op 29 maart 1942. 
Het beeld is vermoedelijk genomen 
in de Statiestraat. 
Albert Deroo wint de zegetuil, 
Paul Wydooghe is tweede 
en onze wielerheld Albert Desmet 
behaalt hier de derde plaats.

Omstreeks 1900 
raakt Vlaanderen 
in de ban van de fiets 
en de wielrennerij. 


