
 
 

KVC De Zeemeeuw - VZW, Stokkellaan 84, 8400 Oostende 
website: www.kvcdezeemeeuw.be                     e-mail:  kvcdezeemeeuw@gmail.com 

1 

   
 

90 jaar KVC De Zeemeeuw (1922-2012) 
 
1922-1929 
De oorlog is gedaan. De heropbouw van het land is volop bezig. In Oostende 
werd de openluchtvelodroom gebouwd onder impuls van Camiel van 
Belleghem . De grond was eigendom van stad Oostende. De velodroom 
bevond zich op de plaats waar de huidige vervallen velodroom zich bevindt 
(ingang Maria Hendrikapark). Op 1 september 1922  wordt Veloclub ‘De 
Zeemeeuw’ opgericht. De stichtingsvergadering vindt plaats in café 
‘Sportwereld’ gelegen op het huidige Ernest Feysplein. De stichter is Leon 
Hindryckx  met medewerking van Hendrik Dalle. Hindryckx was zelfstandig 
plafoneerder en baatte samen met zijn vrouw het café ‘Sport’ uit in de 
Timmermanstraat. Dalle was ambtenaar. Beide waren eigenaar van het 
vissersvaartuig ‘De Zeemeeuw’, waarnaar de club genoemd is. Hun vaartuig 
was een Oostendse tweemastsloep. 
Art. 1 van de standregelen bepaalt: " Er is te Oostende ten jare 
negentienhonderd twee en twintig op den 1 e september een sportvereniging 
gesticht buiten alle politieke gedachten onder de naam van `Velo Club De 
Zeemeeuw' hebbende voor doel het uitoefenen van alle velosporten, en zijn 
leden renners gedeeltelijk te ondersteunen, aan enkele koersen door het 
bestuur aangekondigd. De club is gevestigd bij de Heer Leon HINDRYCKX, 
47 Timmermanstraat te Oostende". 
Niemand minder dan Karel van Wijnendale (journalist en oprichter van de 
Ronde van Vlaanderen) is ondersteunend lid van de kersverse wielerclub. 
Gustaaf Vanslembrouck is de eerste aangesloten renner. Gustaaf 
Vanslembrouck zou in 1925 Belgisch kampioen bij de onafhankelijken 

worden. Maar 
vroeger werd er 
ook al gehuldigd 
en dit op 17 
september 1923. 
De leden Jules 

Vanhevel ,  
winnaar van het 
Azencriterium in 
Parijs, en Julien 

Volbrecht, 
kampioen van 
Vlaanderen in 

Koolskamp, 
waren de 
gevierden. 
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Renner Jules Vanhevel in 1923 met Camiel Van Bellegehem (X) en voor hem zijn zoon Remi. 
De Zeemeeuw zat in de lift en was ook succesvol met wegrenners als Julien 
Tuytten , Julien (Katte) Volbrecht, Albert Dejonghe  en Benjamin Mortier. 
Deze laatste zou in 1923 21ste worden in de Ronde van Frankrijk. Maar ook 
aan wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wordt met 
succes deelgenomen! 
 

 
   Oostendenaar Julien Tuytten die ook als pisterenner bijzonder succesvol was, hier in 1924 

 
Vanaf 1926 wordt jaarlijks ook een 
clubkampioenschap veldrijden ingericht. 
 
Vanaf 1927 werd als voorbereiding op het 
wegseizoen de wedstrijd Oostende -
Knokke - Oostende voor clubrenners op 
touw gezet.  
 
In 1929 wordt Remi Van Belleghem , 
zoon van Camiel Van Belleghem, 
voorzitter worden van V.C. De Zeemeeuw. 
Het begin van een lange carrière als 
voorzitter. 
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Albert Dejonghe voor de start van Parijs-Roubaix in 1923 
1930-1939 
In 1932 werd het tienjarig bestaan van de club gevierd met een diner in Hotel 
de Bruges. 
Het diner bestond uit:  

Koninginnehapje als voorgerecht 
Tomatensoep 
Tarbot met witte saus en gestoomde aardappelen 
Konijn met appelmoes 
Zeemeeuwtaart en koffie 

Naar verluid duurde het feest tot in de vroeg uurtjes. Immers het ging de club 
voor de wind... 
 
De club nam in 1934 ook deel aan het Belgisch kampioenschap cyclocross. 
De eerste Zeemeeuw renner (Pol Maes) eindigde op een 19de plaats op 200 
deelnemers. Het zou de voorbode worden van roemrijke traditie in het 
veldrijden. 
 

 
Zeemeeuwen op het  BK cyclocross 1934 met in het midden Remi van Belleghem (voorzitter) 
en rechts Leon Hindrycks (stichter) 
 
Beroepsrenners Romain en Pol Maes  maken deel uit van de club. In 1934 
wordt Romain Maes door de belgische Bond opgeroepen om deel te nemen 
aan de Ronde Van Frankrijk. Een paar bestuursleden reizen speciaal naar 
Brussel af om zijn kandidatuur te bepleiten en met succes. Romain neemt 
voor de eerste keer deel aan de Tour in 1934 en wint meteen 2 ritten. In 1935 
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zou de Zerkegemnaar zelfs de Ronde van Frankrijk winnen. Hij reed van de 
eerste tot de laatste dag in het geel. Zelf een gebroken kader in een rit die hij 
met de hand samenhield tot aan de aankomst kon hem niet van de 
eindoverwinning houden. 
Sylveer Maes  zou 4de worden. De beelden van Romain die zijn moeder 
omhelst bij de aankomst in de piste zijn legendarisch. Het was de eerste en 
laatste keer dat de vrouw een reis ondernam. Terug in België wordt Romain 
als een wielerkoning onthaald. In diverse steden zijn er huldigingen. Zo ook in 
Oostende, waar hij onder massale belangstelling gehuldigd  wordt door 
burgemeester E. Moureaux. Later op de dag was er ook nog een meeting op 
de piste waar de ganse Belgische Tourploeg aan deelnam. Jammergenoeg 

behaalde Romain later 
nooit meer het niveau 
van 1934.  
Sylveer echter, zou 
nog 2x de Tour de 
France winnen, 
namelijk in 1936 en 
1939. 
Sylveer Maes vormde 
samen met Romain 
Maes één van de beste 
Belgische pisteduo’s 
uit die tijd. Beide zijn 
geen verwanten.  
Dan was er ook nog 
Pol Maes  uit Bredene. 
In 1938 rijden Romain 
en Pol Maes beide de 
Ronde van Vlaanderen 
in de kleuren van De 
Zeemeeuw. Ook Pol 
was niet verwant met 
Romain of Sylveer. Er 
was zelfs nog een 
vierde ‘Maes’, Maurits 
uit Snaaskerke. 
De Zeemeeuw bloeit 
op het einde van de 
jaren dertig, maar de 
tweede wereldoorlog 
staat voor de deur... 

Romain Maes (rechts) overwinnaar van de Tour in 1935 en  
Sylveer Maes (links) tijdens de ereronde op de piste in het 
‘Parc de Princes’ te Parijs 
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Romain Maes omheslt zijn moeder tijdens zijn Tourzege in 1935 in het  
‘Parc de Princes’ in Parijs 
 
 

 
 
Romain en Pol Maes krijgen bevoorrading te Roeselare tijdens de Ronde van Vlaanderen van  
1938. 
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1940-1944 
Wegens de oorlogssituatie werd De Zeemeeuw 5 jaar tot inactiviteit 
gedwongen. De duitse bezetter liet geen enkele activiteit toe. Nagenoeg 5 
jaar inactief zijn is een hele periode. De club in zo’n omstandigheden in stand 
houden was niet eenvoudig. De oorlogsomstandigheden zorgden eveneens 
voor tweedracht bij het bestuur omdat de bestuursleden niet dezelfde politieke 
mening hadden. Oostende werd door de Canadezen bevrijd op 8 september 
1944. Een maand later hield voorzitter Remi Van Belleghem de eerste 
naoorlogse vergadering in het Hotel de Bruges aan de De Smet De Nayerlaan 
in Oostende. 
 
 
1945-1949 
De familie van Belleghem doet de velobaan van de hand. De wielerbaan is 
door de oorlog te erg beschadigd en de financiële middelen ontbreken om de 
piste te herstellen. Ex-reder Oscar Eyland bouwt de piste herop met eigen 
middelen. De piste krijgt een overdekte tribune en wordt om zijn as gedraaid. 
Direct na de oorlogsjaren werd de wedstrijd Oostende-Knokke-Oostende 
terug ingericht en vanaf nu tellend als clubkampioenschap. 
Verschillende beroepsrenners rijden terug voor De Zeemeeuw. In 1945 wordt 
Jean Laroye  kampioen van België bij de juniores te Moen. Datzelfde jaar 
werd L. Mathys kampioen van België bij de onafhankelijken.  
De nieuwe bewindvoerders van de piste richten in 1946 de wielerclub ‘Ostend 
Stadion VC’ op en veel renners zien hun toekomst daar liggen i.p.v. bij De 
Zeemeeuw. Er werd hard aan de mouw getrokken van Jean Laroye om de 
overstap te maken maar de hij zou lid blijven van De Zeemeeuw tot het einde 
van zijn carrière.  
Geruchten doen de ronde dat VC De Zeemeeuw zou ontbonden zijn. Maar de 
toenmalige burgemeester van Oostende, Henri Serruys, aanvaardt het 
erelidschap van de club. Gounhaantje Jean Laroye deed de rest. In 1946 
werd hij Belgisch kampioen bij de liefhebbers in de achtervolging, dit op de 
piste van aartsrivaal Ostend Stadion. Nadien werd hij opgenomen in de 
Belgische ploeg voor het wereldkampioenschap. 
 
In 1947 viert De Zeemeeuw haar 25 jarige bestaan. De toenmalige voorzitter 
Remi Van Belleghem verklaart dat hij steeds alles zal doen om de Wielersport 
in Oostende op een hoog peil te houden. Van Belleghem was tevens 
sportafgevaardigde van de BWB. In 1948 bekwam de club de titel van 
‘Koninklijke Vereniging’. VC De Zeemeeuw werd KVC De Zeemeeuw... 
 
In 1949 vertrok de erevoorzitter en stichter van de Zeemeeuw Leon Hindryckx 
naar Argentinië. 
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Jean Laroye (5) werd Belgisch kampioen bij de juniores te Moen in 1945. 
 

 
 
Een beeld uit 1945, met Jean Laroye midden op de foto naast voorzitter Remi Van Belleghem 
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1950-1959 
In 1953 wordt Charles Vanhoutte  clubkampioen. Het werd de voorbode van 
een succesvolle carrière als beroepsrenner van 1954 tot 1969 bij o.a Flandria. 
Charles Vanhoutte behaalt talrijke overwinningen in het veld, onder andere te 
Middelkerke. Onder de renners werd wel eens gezegd: als de ‘trein van 
Oostende’ passeert moet je mee zijn, verwijzend naar de eerder trage start 
maar ijzersterke finish van Charles. Vanaf 1956 start Charles Vanhoutte met 
een veldritschool. De school zou haar doeltreffendheid bewijzen in de jaren 
60 en 70! 
Charles zal later een fietsenwinkel uitbaten in de Vandijkstraat en het merk 
GIRO verdelen. Charles is nu 82 en tot op vandaag ondervoorzitter van de 
Zeemeeuw. Charles is eveneens schoonvader van Rony Devos. 
 

 
 
           Charles Vanhoutte wordt clubkampioen in 1953 
 
De stichter van De Zeemeeuw, Leon Hindryckx, 
overlijdt in 1955 in Mar Del Plata (Argentinië) op 
de leeftijd van 66 jaar. 
Vanaf 1958 zal de wedstrijd Oostende-Knokke-
Oostende, die diende als clubkampioenschap, niet 
meer doorgaan omwille van het steeds 
toenemende verkeer op de kustbaan. 
Eveneens in 1958 startte De Zeemeeuw met een 
ploeg in de Ronde van België, waarin de ploeg 
één rit won. Een jonge Kamiel Dedeckere, oudere 
broer van Norbert maakte deel uit van de ploeg.  
 

                                                                                             Kamiel Dedeckere 
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1960-1969 
In 1967 won Kamiel 22 wedstrijden bij de liefhebbers. Hij zou prof worden van 
1969 tot 1971 o.a. voor Flandria. Kamiel overleed in 2011, hij werd 65. 
 
In 1965 startte ook Norbert Dedeckere  met koersen bij de 
ondernieuwelingen. De eerste jaren waren niet succesvol maar Norbert deed 
het zeer graag en zette door. In 1968 werd hij kampioen van West -
Vlaanderen te Zevekote. In 1969 behaalde hij al 5 overwinningen in de cross. 
 
 
1970-1979 
In 1970 wordt Norbert Dedeckere derde op het wereldkampioenschap 
veldrijden te Zolder bij de amateurs. Maar de kers op de taart moest nog 
komen. In 1972 wordt Norbert Dedeckere wereldkampioen te Praag bij de 
amateurs. Hij wordt gehuldigd te Brussel bij de BWB en ontvangen door 
minister Chabert. Er volgde ook nog een viering op het stadhuis van 
Oostende. Een mooier geschenk kon hij de club niet geven voor de 50ste 
verjaardag. In 1974 werd Norbert kampioen van België te Beernem. 
Ook Eric Desruelle  behaalt jaarlijks meerdere overwinningen en behoort tot 
de Belgische veldrittop. Eric zou tot in 2010 jeugdbegeleider blijven bij De 

Zeemeeuw. In 1975 volgt 
Leon Berben Remi Van 
Bellegehem op als 
voorzitter. Vanaf 1976 
wordt Arnold Raes  
voorzitter. 
In 1979 behaalt junior Bart 
Musschoot zilver op het 

wereldkampionschap 
veldrijden te Vil. d’Ordezia.  
Ook in 1979 behaalt Hans 
Commeyn  de nationale titel 
bij de nieuwelingen in het 
veldrijden. 
Ook Freddy De Schacht  
behoort in deze periode tot 
de top in het veldrijden. 
De Zeemeeuw beleeft in de 
jaren zeventig duidelijk 
hoogdagen.  
De club zou jaarlijks tegen 
de honderd overwinngen 
behalen! 

Norbert Dedeckere wereldkampioen cyclocross bijde amateurs in 1972
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Eric Desruelle in 1973                                                                           Voorzitter Arnold Raes 
 

 
Norbert Dedeckere in 1979 te Diegem 
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1980-1989 
In 1981 wordt een zekere Johan Museeuw  tweede op het kampioenschap 
van België veldrijden bij de nieuwelingen in de kleuren van De Zeemeeuw.  
Inderdaad, de ‘Leeuw van Vlaanderen’ begon zijn carrière bij onze ploeg. 
Tot 1987 zou hij de kleuren van De Zeemeeuw verdedigen! Het was zeker 
geen veelwinnaar omdat hij o.a. in het weekend nog tijd wilde maken voor 
andere dingen dan trainen en koersen... 
Zijn palmares bij De Zeemeeuw ziet er als volgt uit: 
nieuwelingen  1981: 1 overwinning op de weg, 3 in de cyclo-cross 
                      1982: 5 overwinningen op de weg 
junioren     1983: 3 overwinningen op de weg 
                       1984: 5 overwinningen op de weg 
amateurs     1985: 4 overwinningen op de weg, 1 in de cyclo-cross 
                        1986: 10 overwinningen op de weg 
                         1987:  7 overwinningen op de weg 
meeuw oostende team 
In 1988 werd hij prof bij ADR, het begin van één van de grootste carrières uit 
de recente wielergeschiedenis. Johan werd ook 1x wereldkampioen. 
 
Begin de jaren tachtig geraakt de piste, uitgebaat door ‘Ostend Stadion VC’ , 
door een dalende belangstelling in verval. De Zeemeeuw verwerft de piste 
opnieuw voor een symbolische Frank. De piste wordt nog eens aangepakt 
omwille van het 60 jarig bestaan van De Zeemeeuw. Op 4 augustus 1982 zal 
de piste heropenen. Er worden nog Belgische kampioenschappen op 
gereden, maar in 1984 valt het doek definitief over de piste. Op vandaag zijn 
de ruïnes noch zichtbaar en wordt ze vooral door skaters gebruikt. 
1984 zal alweer een historisch jaar worden voor De Zeemeeuw. 
Op 13/1 wordt Chris David uit Gistel Belgisch veldritkampioen bij de juniores. 
Op 20/1 rijdt Norbert Dedeckere zijn laatste cross te Raversijde. Tot op heden 
is Norbert nog altijd jeugdbegeleider van onze miniemen en aspiranten. 
Op 30/1 wordt Yvan Messelis  kampioen cyclo cross bij de amateurs. 

In deze periode behoorden ook Johny 
Blomme en Hans Commeyn tot de 
belgische top in het veldrijden. Rik 
Maddens , Alain Vermote en Dirk 
Plysier grossieren ook in 
overwinningen. 
Johny Blomme kon ook een aardig 
stukje fietsen op de weg. In 1988 werd 
hij o.a. clubkampioen. De ouders van 
Johny baatten tot voor een paar jaar 
Café ‘De Sportvriend’ uit te Ettelgem.  

hhh 

Yvan Messelis op weg naar de belgischte titel te Asper 
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Yvan Messelis in 1984 

 
Hans Commeyn en Johan Museeuw In 1981     

 
 

Trui van Johan Museeuw               Rik Maddens                                 Johan Museeuw in 1986 
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Ook Kurt Paelinck , eigenaar van fietsenhandel PLUM en tevens sponsor, 
verdedigde tot in 1982 de kleuren van De Zeemeeuw. 
Vanaf 1983 zal De Zeemeeuw jaarlijks een A veldrit inrichten in het Maria 
Hendrikapark. Kleppers als Yvan Messelis, Paul De Brauwer, Danny De Bie, 
Paul Hereygers en Mario Declercq wonnen ooit deze cross. 

 
Kurt Paelinck  

In 1986 trekt Arnold Raes omwille van te drukke beroepsbezigheden zich 
terug als voorzitter. Hij wordt opgevolgd als voorzitter door Gilbert Coppin.  
In 1989 vervoegen de broers Bernard en Michel Dedeckere het bestuursteam. 
Bernard wordt algauw voorzitter en vanaf 1993 wordt Michel schatbewaarder. 
 
1990-1999 
In 1990 wordt Chris David  wereldkampioen bij de militairen in Arnhem. 

In 1991 sterft Remi Van Belleghem, nadat hij 45 jaar 
voorzitter was geweest en de laatste 15 jaar van zijn 
leven adviserend voorzitter. 
In 1992 wordt de jonge Wim Vansevenant 
clubkampioen. Vanaf 1995 zou hij prof worden.  
In 1998 splitst Wielerclub Oostende Noordzee (WON) 
zich af nadat Dr. Daniels De Zeemeeuw verlaat. Op 
vandaag bestaat deze club nog steeds maar is een 
stuk kleiner dan De Zeemeeuw en heeft vooral 
miniemen en aspiranten in haar rangen. 
 

Chris David, wereldkampioen cyclo cross bij de militairen in 1990 te Arnhem.
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2000-2012 
In 2000 wordt Rony Devos  wordt wereldkampioen bij de masters in 
Helchteren. 

Het clubkampioenschap wordt nieuw leven ingeblazen 
door een samenwerking aan te gaan met Reigerlo 
Beernem en de Brugse Velosport. 
In 2005 start de club met een modernisering. Een vzw 
structuur wordt opgericht. Communicatie met de 
renners gebeurt voortaan via een website, een nieuwe 
auto wordt aangekocht, wetenschappelijke 
begeleiding van de renners via lactaattesten wordt 
ingevoerd...  
 

Rony Devos werldkampioen cyclocross bij de masters in 2000 
 
De successen op de weg zijn nog bescheiden, alhoewel Bram Dhiedt  in 2006 
Vlaams kampioen bij de aspiranten op de weg wordt. Maar in het veld klimt de 
club terug naar de top van België bij de jeugdcategoriën. Bewijs hiervan is de 
nationale titel van Eli Iserbyt  en het brons van Jorn Montaigne bij de 
nieuwelingen in het veldrijden in 2012 op het parcours van Hooglede-Gits. 
In 2007 splitst Ostend Cycling Team (OCT) zich af van De Zeemeeuw als 
Leander De Concinck de club verlaat. OCT zal maar een kort leven 
beschoren zijn. Ook in 2007 wordt oud-Zeemeeuw renner Klaas Degruyter 
prof bij Collstrop. 
Maar ook als inrichter van wedstrijden laat De Zeemeeuw zich niet onbetuigd. 

In 2007 wordt het EK 
voor beloften ingericht. In 
2012 het VK aspiranten 
cyclocross. 
 

Belgisch kampioen Eli Iserbyt (midden)  
en bronzen medaille Jorn Montaigne (links) in 2012 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                                                   Bram Dhiedt 
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Als blijk van waardering voor het werk van de broers Bernard en Michel 
Dedeckere  worden zij in 2010 laueraat van de trofee voor sportverdienste in 
Oostende.  
 

 
                                             Bernard (rechts) en Michel (links) Dedeckere 
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