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Greg in geel

Tekst > KOERS  |  Beeld > Stefaan Beel  |  Fiets > bruikleen CCC Team

Ploegentijdritten zijn een serieuze onderneming. Ze ver-
gen een specifieke voorbereiding én uitvoering. Een aantal 
ploegen maakt er een erezaak van om deze veeleisende 
chronoritten te winnen. Het Amerikaans-Zwitserse BMC 
(nu CCC) is er één van. Nadat BMC tijdens de Tour van 
2015 de ploegentijdrit naar haar hand zette, wil ze dat in 
2018 opnieuw doen. Dat jaar staat de team time trial op 
dag drie gepland, na twee vlakke etappes. Wie zich met 

andere woorden tijdens de eerste twee dagen goed weet te 
positioneren, maakt een reële kans op het geel na de ploe-
gentijdrit. Met die gedachte laat BMC in aanloop naar de 
Tour een geel gespoten Teammachine SLR01 maken voor 
hardrijder Greg Van Avermaet – naast een geel frame voor 
kopman en verhoopt Tourwinnaar Richie Porte. Na de twee-
de etappe staat Van Avermaet op een gedeelde 8ste plaats 
in het klassement, op 16 seconden van leider Peter Sagan.  

van ’49 voor Callens – rugnummer 13 dat 
jaar – af met een sisser. Nadat Callens de 
leidersplek de dag erop al weer kwijt is 
aan de Fransman Lucien Teisseire moet 
hij gaan knechten voor ploegmaat Roger 
Lambrecht. In de elfde rit wordt zijn loya-
liteit hem fataal wanneer hij de gevallen 
landgenoot Florent Mathieu mee over de 
Pyreneeëncols leidt. Het duo komt buiten 
tijd binnen, waarna Mathieu – gezien zijn 
val – gratie wordt verleend en de volgende 
dag opnieuw mag starten. Een woedende 
Callens mag zijn biezen pakken. Callens 
rijdt daarna nooit geen Tour meer en zet 
in 1952 een punt achter zijn profcarrière. 
In zijn post-tour-carrière kan Callens nog 
één keer winnen: het Kampioenschap van 
West-Vlaanderen in 1951. 

Gele hulde
Na een carrière waarin pech de enige 
constante leek, pikt Norbert – van oplei-
ding slager – opnieuw de stiel van been-
houwer op. Nadat er in zijn geboortedorp 
Wakken een GP Norbert Callens wordt 
opgericht, komt er in 1994 pas echt eer-
herstel. De Tour komt dat jaar opnieuw 
aan in Boulogne-sur-mer waar ze het ‘gele 
geklungel’ van 45 geleden blijkbaar niet 
vergeten zijn. Als invité ontvangt Callens 
er alsnog de begeerde gele trui. Drie jaar 
later verzamelt auteur Jules Desmet het 
Wakkense wielerleven in het boek Wakken 

op twee wielen met heel wat aandacht voor 

Norbert Callens en Wakkenaar Maurice 
Meersman – (groot)vader van Luc en Gi-
anni Meersman. In 2001 wordt Callens  
in Dentergem-Wakken zelfs verkozen tot 
‘Sportfiguur van de eeuw’. 
Case closed, denk je dan!? Toch niet. In 
bovenvermeld Humo-interview uit 2003 
steekt Callens het vuur aan de lont. “Bij 
de start van de etappe was de gele trui 
weer terecht, maar ik weigerde hem aan te 
trekken. Ik voelde mij vernederd en bela-
zerd. Daarop is (Tourbaas) Jacques Goddet 
in een gigantische woedebui ontstoken. 
Alleen, ik sprak niet genoeg Frans om te 
begrijpen wat hij riep. Ik kreeg een boete 
van 3.000 frank.” Waarom precies voelde 
Callens zich belazerd? Was er meer aan 
de hand en moeten we deze uitspraak 
beschouwen als een soort biecht in de 

laatste rechte lijn van zijn leven (Norbert 
overlijdt geen twee jaar later)? Waarom 
vroeg de interviewer niet meer door om 
dit gele mysterie helemaal te ontrafelen? 
Ik stel mijn hoop op Jules Desmet – mis-
schien vertrouwde Callens hem wel iets 
toe dat toen nog niet voor publicatie vat-
baar was. Mijn telefoontje met Jules levert 
echter niets op. Hij is even verbaasd als 
ik, maar helpt me wel aan het telefoon-
nummer van Norberts dochter Diane – 
zoon Freddy is intussen overleden. Ook 
zij kan me niet verder helpen. Een doos 
met knipsels rond Norbert in een garage 
overleefde een gesprongen waterleiding 
niet… De gele ersatztrui uit 1994 is geluk-
kig wel bewaard. Die is in handen van 
Norberts kleinzoon David Callens, zoon 
van Freddy.  

Bronnen
rennersmap ‘Norbert Callens’ te KOERS, But et Club  
(1947-1949), Coups de pédales (°101, °107), Sport Club 
(1947, 1948), Het Volk (1948), Mémoires du Cyclisme

Epiloog
Het Wikipedia artikel van Norbert Callens is intussen 
uitgebreid en geïllustreerd met extra fotomateriaal. Op de 
Wikipedia-pagina van Wakken is Norbert toegevoegd 
aan het lijstje Bekende Wakkenaren. Als Wakkens 
Sportfiguur van de eeuw verdient hij dat wel! 

“… toen Callens als 

overwinnaar van zijn 

rijwiel stapte, keek 

iedereen mij aan… Toen 

begreep ik. Men was de 

gele trui vergeten. De 

echte. Voor Callens 

moest ik dat doen.  

O nationale plicht.” 

Albert Van Laethem

Foto links: Callens’ eerste Tourdeelname in 1947 loopt na een val bijna dodelijk af. Foto rechts: na een monsterontsnapping van 
bijna 200 kilometer wint Callens de derde rit de Tour van 1949. Hij is meteen ook leider. Foto midden: leider Norbert legt zijn 
ereronde af in de geleende gele pull-over van journalist Albert Van Laethem.
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“Wilde dannsse, kunde 

zwanze door de strotche  

on de Noord

Woe da ‘d de maskes, in 

ghloeze kaskes, wachte op 

ne milord”

Tekst > Mike Carremans & Johan Van win  
Beeld > collectie KOERS & AMVB

OEN DE NORD

DE VERGANE 
WIELERCAFÉS 
IN DE BRUSSELSE 
NOORDWIJK

Wie vandaag de dag het station van 
Brussel-Noord uitstapt en zich naar het 
Rogierplein begeeft kan zich, omge-
ven door de zee van glas en beton, nog 
maar moeilijk voorstellen hoe levendig 
het Brusselse uitgaansleven hier, in de 
schaduw van de Martinitoren, midden 
vorige eeuw was. Gelegen op een steen-
worp van de velodroom van Schaarbeek, 
en met het Noordstation als vertrek -en 
aankomstpunt voor vele binnen -en bui-
tenlandse renners zagen verschillende 
renners en oud-renners wel brood in dit 
cliënteel te voorzien van kost, onderdak 
en niet te vergeten glazen boterhammen. 
Tussen de rode gloed van de neons in de 
Vooruitgangstraat ligt er een gele uit-
schieter, namelijk die van de Tourwin-
naar van 1935: Romain Maes. Daar staat 
hij achter de toog van zijn café ‘In De 
Gele Trui’. Of het nu is voor een tomate 

crevette van 45 Fr of de uitslag van Parijs-
Brussel, die ene klassieker die hij niet op >

onderzoek

‘Au Bien Être’ beleeft gouden tijden 
tussen beide wereldoorlogen. Briek 
Schotte wordt er in 1948 nog op 
handen binnengedragen bij zijn 
terugkomst met de trein uit Parijs, 
na zijn tweede plaats in de Tour 
van dat jaar. Abeele zelf maakt 
die Blije Intrede niet meer mee, hij 
is dan al bijna tien jaar overleden. 
‘Au Bien Être’ blijft uiteindelijk tot 
begin jaren zestig bestaan. 

zijn palmares kon zetten, je kan ervoor 
terecht bij Romain. De man, die als jonge 
renner regelmatig het verwijt krijgt als 
een bon vivant te leven, maakt het nu zelf 
zijn klanten naar hun zin. Met ‘Au Mail-
lot Jaune’ plaatst Maes zich in de traditie 
van zovele renners die na hun carrière 
een café openen. Iets wat in dit Brussels 
quartier zijn intrede kent wanneer een 
andere uitgeweken West-Vlaming, Miel 
Abeele, beter gekend als Roste Kegel, 
zich vestigt in de Rue Rérézo. 

Van Avermaet weet zich bij een zege 
in de ploegentijdrit dus quasi 100 % 
verzekerd van de gele trui. BMC blijkt 
inderdaad de sterkste van het pak en 
wint met vier seconden voorsprong op 
Team Sky. Een opgetogen Greg mag 
één dag later van start gaan in het 
geel én op een gele BMC. In tegenstel-
ling tot de Tour van 2016, fietst Greg 
nu wel op een gele fiets – anno 2016 
moet hij zich als leider in het algemeen 
klassement tevreden stellen met geel 
stuurlint en gele bidonhouders. De 
daaropvolgende vlakke ritten houdt 
de Waaslander goed stand. Tijdens 
de etappe met aankomst in Roubaix 
verkiest Greg wel zijn Teammachine 
die speciaal is gebouwd voor het voor-
jaar boven het gele exemplaar. Ook 
na de eerste bergrit blijft het geel om 
de schouders van Greg – een sterke 
prestatie voor een klassiek coureur. De 
tweede bergetappe is echter te veel van 
het goede. Na acht dagen maillot jaune, 
moet Van Avermaet het geel uiteinde-
lijk afstaan aan Geraint Thomas, die 
eindwinnaar wordt. Met zijn prestatie 
wordt Greg meteen ‘beste gele Belg 
na de eeuwwisseling’. Met acht dagen 
geel doet hij beter dan Marc Wauters 
(2000 – 1 dag), Tom Boonen (2006 – 4 
dagen), Philippe Gilbert (2011 – 1 dag) 
en Jan Bakelants (2013 – 2 dagen) én 
overtreft hij zichzelf (2016 – 3 dagen).  
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