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Vuur in de voeten
Knesselare telde twee atleten van topniveau 

K
nesselare heeft geen atletiekpiste, maar de bossen zijn nooit veraf.  

De twee Knesselaarse atleten die in hun discipline zeker in dit land tot de absolute top 

behoorden, onderstrepen het belang van die omgeving in hun carrière.  

Rik Vandenberghe is tot vandaag de enige inwoner die aan de Olympische Spelen mocht deelnemen. 

André Ornelis had dat ook verdiend, maar botste op de lange afstand op de sterkste Vlaamse 

lopersgeneratie. Twee atleten met vuur in de voeten. 

Rik was de zoon van André en Mariette De Kesel, in 

wiens winkeltje in de Molenstraat je lange tijd – als 

enige stek in de gemeente trouwens – terecht kon voor 

een bloemetje. Gehuwd met Mia, tot voor kort kleu-

terjuf in de Sint-Franciscus-basisschool, heeft hij twee 

kinderen. 

André is de zoon van Daniël en van Maria Mortier. Elke 

ochtend staat André op om kwart voor zes. Als hij een 

koffie zet en een appelsientje perst, hoort hij zijn zoon 

Sven op de radio ‘goeiemorgen’ zeggen. 

Waar en wanneer beet die sportmicrobe?

André (°1947): Ik was geen natuurtalent en heb enkel 

iets kunnen bereiken door er enorm veel voor te doen. 

Als 15-jarige (1963) ben ik op school in Oostakker begin-

nen lopen, met redelijk goede resultaten. Op een van 

die schoolcrossen heb ik mijn vrouw leren kennen. Dat 

was de schoonste prijs in mijn carrière (lacht). Ik heb 

me aangesloten bij een club en als scholier werd ik al-

maar beter. Een doorbraak was een selectie als junior 

voor de Landencross, waar ik ook goed presteerde. Als 

16-17-jarige al ging ik fanatiek voor mijn sport leven. 

Vanaf dan ging het snel.

Rik (°1953): ‘Als scholier zat ik op school in Waregem, 

een middelbare school met veel aandacht voor sport. 

Daar kon ik in van diverse sporten proeven. De keuze 

voor hogere studies lichamelijke opvoeding was bijna 

een evidentie. Ik werd regent LO en kon vrij snel lesge-

ven in Deinze. Als scholier won ik wel al wat scholen-

crossen, maar het is pas tijdens mijn legerdienst (1974) 

dat ik ondervond dat ik als loper toch wel wat talent had. 

Pas dan begon ik keihard te trainen, met een voorkeur 

voor de 400 en de 800 meter. 

En hoe verliep het verder?

André: Nadien ging het in stijgende lijn. De jongeren-

cross in Waregem won ik viermaal. Bij de senioren was 

mijn beste prestatie een derde plaats op het Belgisch 

kampioenschap. Internationaal mocht ik voor België 

driemaal deelnemen aan de Landencross, toen het of-

ficieuze wereldkampioenschap veldlopen (Wales 1967, 

Frankrijk 1970 en Marokko 1975). In Rabat werd ik 21ste. 

Als pistier werd ik Belgisch kampioen bij de juniores in 

1967 (3000 m), vierde op de Europese Indoorkampioen-

schappen in Grenoble in 1972 over diezelfde afstand. Ik 

won de marathon van Troyes en werd vijfde in de ma-

rathon van Parijs. Mijn laatste wedstrijd liep ik in 1980.

Rik: Na mijn legerdienst behoorde ik tot de sterkste 

400 meterlopers. In mijn eerste wedstrijd bij de senioren 

klopte ik Gaby De Geyter, ex-kampioen van België. Dat 

was een sterke impuls om door te gaan. Met een besttijd 

van 46’43’’ werd ik in 1975 derde op het Belgisch kam-

pioenschap. Mijn tijden verbeterden en ik werd geselec-

teerd voor de nationale estafetteploeg 4 x 400 meter.’

In de jaren 1970 behoorden jullie allebei toch tot de 

Europese (sub)top? Wie waren de toppers op jullie 

afstanden? 

André: Ik liep in de tijd dat de Belgische piste-atleten 

absolute wereldtop waren. Gaston Roelants, Miel Put-

temans, Karel Lismont, Leon Schots, Paul Thijs, Willy 

Polleunis, dat waren superatleten. In de subtop zaten 

nog Eddy Van Mullem, Eddy Rombaux, Albien Van Hols-

beeck, Marc Smet en anderen. Daardoor greep ik een 

paar keer naast de selectie voor de Olympische Spelen, 

alhoewel ik het vereiste minimum had gelopen. In de 

crossen stond ik tegenover de Schot Ian Stewart, de 
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Engelsman Dave Bedford, de Nieuw-Zeelander John 

Walker, de Pool Malinowski, de Spanjaarden Hara en 

Campos. Namen die bij oudere sportliefhebbers onge-

twijfeld nog herinneringen oproepen.

Rik: Op mijn afstand was het Fons Brydenbach die ons 

land op de kaart zette. Twee keer liep Fons een Olympi-

sche finale. Hij werd vierde in Montreal (‘76), na onder 

meer de legendarische Cubaan Alberto Juantorena en 

twee Amerikanen, op zes honderd-

sten van brons. Vier jaar later werd 

hij vijfde in Moskou (‘80). Twee jaar 

later stopte hij. Nadat veel eerder 

al kanker was vastgesteld, overleed 

Brydenbach in mei 2009.

Lopers zijn karaktermannen?

Rik: Voor ik naar school vertrok, 

ging ik al een uur trainen. Na een dag 

schooldrukte trok ik meteen de slof-

fen aan. Dat betekende dat ik heel 

vaak van 16 uur tot 20 uur de baan 

op was. Op de piste, in de bossen 

– ook in miezerig weer of bijtende 

kou – of in de zaal (krachttraining). 

In het weekend en in de vakantiepe-

riodes waren er nog de wedstrijden 

en de buitenlandse stages. En voor 

de rest: zo gezond mogelijk eten en 

leven, met vitamines en natuurlijke 

voeding, ongepelde rijst tot verve-

lens toe, nooit een friet of alcohol 

en altijd op tijd in bed. Eén keer heb 

ik me eens laten gaan… Ik heb dat 

op training bijna een volle maand 

gevoeld. Voor een amateur met een 

voltijdse dagtaak was dat behoorlijk 

zwaar. 

André: Ook ik trainde lang twee-

maal daags, soms driemaal. Ik liep 

elke dag ongeveer 20 kilometer en 

had jaren dat ik 6000 km in de benen 

had. Tien kilometer kunnen lopen 

aan 2’52’’ per kilometer, meer dan 

20 km per uur, dat gaf toch wel een 

goed gevoel. Ik was geen rastalent, 

maar heb door mijn discipline zeker 

10% gewonnen tegenover mijn leef-

tijdsgenoten. Als afstandsloper kan 

je nu eenmaal niet liederlijk leven. 

Ook voor mij waren frieten, sauzen, en alcohol taboe. 

Een biefstuk moest dan weer wel, al weten we vandaag 

dat rood vlees voor topsporters niet goed is. Met mijn 

1,78 meter woog ik toen 60 kilogram. 

Jullie zijn al lopend rijk geworden? 

André: In mijn documentatiemap noteerde ik in ja-

nuari 1967 naast de uitslag van de eerste grote cross 
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die ik won: ‘mixer gewonnen’. Voor mijn deelname aan 

de Landencross kreeg ik de verzekering dat ‘je verblijf 

in Rabat en de daaruit voortspruitende afwezigheid op 

school tot geen financieel verlies aanleiding zou geven’. 

Geen verlies doen, dat was in die tijd al goed gewerkt… 

In kreeg vaak voor crossen een geldprijs waarmee je 

vandaag in provinciale voetbalploegen ronduit wordt 

uitgelachen. Als crosser liep ik in mijn beste jaren later 

wel mooie prijzen, zoals een fiets, een vaatwasmachi-

ne. Maar rijk? Neen dus. Wel rijk aan ervaring. Mocht 

iemand als Puttemans, die wereldtijden liep, vandaag 

lopen, hij zou supermiljonair zijn. Voor atleten als de 

Borlees wordt in topmeetings als de Golden Leagues 

vandaag 30-40.000 euro betaald. Maar ja, dat is wereld-

top. Ik ben blij dat ze het verdienen…

Rik: Op de piste viel er in onze tijd inderdaad weinig te 

rapen. Wat prijzengeld, en wat uitrusting betaald door 

een sponsor, dat was het. Van de club kreeg je niks, van 

Bloso wat verplaatsingsvergoeding, en in mijn beste jaar 

kreeg ik een beurs van ca 30.000 frank (750 euro), die 

je evenwel moest gebruiken voor stages… Wie voor atle-

tiek kiest, weet dat dit een weinig commerciële sport is. 

Waarom doe je dat dan? 

Rik: Tja… Voor de kick. Ik liep omdat ik graag liep en 

mocht ik vandaag in dezelfde omstandigheden kunnen 

herbeginnen, ik zou het meteen opnieuw doen. Voor het 

toch wel aangename gevoelen na de training en na de 

wedstrijd, voor de natuur, voor de sfeer, voor de progres-

sie die je na veel afzien toch wel maakt… Dat is allemaal 

maar mogelijk als je ook 

op het thuisfront alle 

kansen krijgt. Voor mijn 

vrouw was atletiek even 

belangrijk als voor mij. 

Niemand heeft me meer 

aangemoedigd dan Mia.

Naar wie keek je toen 

op, en waar haalde je 

inspiratie?

Rik: In eigen gemeente 

had ik een uitstekend 

voorbeeld aan André, 

die iets ouder was dan 

ik. We zaten beiden in 

dezelfde atletiekclub, 

Ajax Gent. Op een gege-

ven moment – omdat ik 

de kortere afstand liep en André de langere – hadden wij 

beiden alle clubrecords op de loopafstanden.

Wat was je mooiste moment, wat je grootste 

ontgoocheling?

André: Voor mij was dat mijn 21ste plaats op een we-

reldkampioenschap in Rabat. Zelden ben ik zo diep 

gegaan. Vandaag zijn er weinig Europeanen die de top 

twintig halen. In die periode liep ik 50 km per week. 

Mijn grootste ontgoocheling was het net missen van de 

Olympische Spelen. Ik 1972 heb ik die selectie op een 

haar na gemist. Ik weende toen als een klein kind.

Rik: In 1976, het jaar dat ik huwde, zag ik onder meer 

door kwetsuren al een Olympische selectie voor Montre-

al in rook opgaan. Maar vier jaar later lukte het wel. 

Een topmoment was dus zeker mijn deelname aan de 

Olympische Spelen in Moskou, ook al liep het daar uit-

eindelijk met een sisser af. Een ander was het Belgisch 

record op de 4x400 meter, op 5 juli 1981 op een mee-

ting in Rijsel gelopen met de sterke generatiegenoten 

Fons Brydenbach, Danny Roelandt en Eddy De Leeuw. 

Ons record (3.03.68) hield stand tot in 2008, toen een 

nieuwe superploeg, met onder meer de broers Jonathan 

en Kevin Borlée en Cedric Van Branteghem het brak. 

Die keuze voor de estafette 400 meter heeft me een unie-

ke ervaring bezorgd, me in de buurt gebracht van ster-

ren als Juantorena, Robert Van de Walle (goud), Jacques 

Rogge, toen delegatieleider, en tal van andere atleten. 

Rik Van den Berghe legde zich toe op de 400 meter. Het bracht hem op  

de Olympische Spelen in Moskou. Hier op een internationale meeting
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Wat liep er in Moskou dan precies fout?

We waren met onze tijden toen zeker een finaleplaats 

waard, maar in de reeksen miste Jacques Borlee, onze 

vierde man en vader van Jonathan en Kevin, de stokwis-

sel. Een kwetsuur. Moskou was dus tegelijk mijn 

grootste ontgoocheling. Met een meer pro fessionele 

begeleiding had ik zeker beter gekund. Nu was ik een 

sub-topper. 

Was je in die dagen een bekende Knesselarenaar?

Rik: Niet meteen, dat waren nog wel andere tijden. Er 

was nog geen sprake van dat de vrouw of de ouders mee-

reisden. Moskou, dat was nog de hoofdstad van de com-

munistische USSR. De mensen volgden dat wel wat op tv. 

Wat werd het daarna nog?

Rik: Door mijn keuze voor de 400 meter estafette 

boette ik in op de 800 meter (1.47.4 Belgische best-

tijd in1980), volgens diverse medische testen toch wel 

mijn topafstand. Na Moskou werd ik nog derde op 

het Belgisch� Kampioenschap, in 1981 verbeterden we 

opnieuw het Belgisch record 4x400m en won ik voor 

de tweede maal de trofee Roger Moens, waar ik op de 

800 meter alle Belgische toppers versloeg.�  (Moens 

werd in 1955 op de 800 meter wereldrecordhouder met 

1.45.7 en won ook een zilveren medaille op de Olym-

pische Spelen van Rome (1960). Zijn record werd pas 

in 1975 verbeterd door Ivo Van Damme. Dat staat van-

daag nog overeind).

André: Ik werd hier wel goed gevolgd. Dat ik hier le-

raar was in de lagere school speelde daar ongetwijfeld in 

mee. Veel kinderen waren supporter van hun meester…

Kunnen onze Vlaamse en Knesselaarse jongeren de 

topsport nog aan? 

Rik: Ik denk dat het niet evident is. Jongeren hebben 

zo ontzettend veel meer uitdagingen en mogelijkhe-

den dan dertig, veertig jaar geleden: reizen, bijscholen, 

amusement, enzomeer. En toch zijn er nu en dan geta-

lenteerden die het toch waarmaken. Kim Gevaert, Tia 

Hellebaut, de gebroeders Borlée… Om de hoeveel jaar 

kan uit een dorpje van 5000 inwoners iemand tot de 

nationale atletiektop doorstoten? Wie zal het zeggen? 

Wat betekenen de besttijden vandaag nog?

ANDRÉ

Zijn besttijd op de 3000 meter indoor staat nog altijd in de Belgische toptien. 

Met zijn besttijd op de 5000 meter (13.41.20) was André Ornelis in 2010 en 

2011 nog de beste Belg geweest over die afstand. Op het wereldkampioenschap 

in Daigu (augustus 2011, Zuid-Korea) was die tijd op één na goed geweest voor 

een finaleplaats, en in de finale goed voor een 15de plaats. 

Zijn besttijd op de 10.000 meter (28.46.60) staat nog scherper. Hiermee was 

Ornelis in Daigu 2011 zelfs goed geweest voor een elfde plaats in de finale. 

Geen enkele Belg liep in 2011 sneller dan 29 minuten.

RIK

De beste tijd van Rik op de 400 meter was 46.43. Hiermee valt hij net buiten de 

Belgische toptien aller tijden. In 2011 deden maar drie Belgische atleten beter, 

waaronder de gebroeders Borlée, absolute wereldtop. 

En dan de estafette…. De Franse ploeg liep in Daigu niet sneller dan het Belgisch 

record dat Rik zo lang geleden liep (3.03.68). De Belgische ploeg met de broers 

Borlée is nu wel wereldtop (vijfde plaats in de finale) met een wereldtijd van 3.00.41.
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Een piste hebben we hier niet, maar die zijn er op al bij 

al kleine afstand wel te vinden. En voor alle seizoenen 

zijn er de dreven van het Drongengoed. Wees er zeker 

van dat topatleten uit meer verstedelijkte gebieden ons 

dat alvast benijden. 

André: Jonge mensen leven vandaag ’s nachts. Als 

ik ze vertel dat ik om 21 uur ging slapen, kijken ze me 

aan alsof ik zot was. Inderdaad, wij waren zot van onze 

sport. Om topprestaties te leveren is mentale kracht en 

discipline nodig. 

Hebben jullie na de carrière nog iets met sport?

Rik: Als leraar LO natuurlijk wel. Ik ben ook blijven 

lopen, al is dat vandaag als 58-jarige nog enkel recrea-

tief. Maar ik was ook altijd actief in andere sporten. Ik 

speelde hier basket bij Gembas, zat in de legerploeg 

volleybal, heb marathons geskeelerd. Vandaag fiets ik 

nog veel. 

André: Ik ben gestopt in 1980, maar tot vandaag blij-

ven lopen om mijn conditie op peil te houden. Ik werd 

ook trainer, in 1980 

aangeduid als federaal 

trainer van het Vlaamse 

Gewest (de Vlaamse 

Atletiekliga), waar ik 

verantwoordelijke werd 

voor de halve fondlo-

pers, de crossers en de 

marathonlopers. Toen 

ik directeur werd van 

de lagere school bleef ik 

trainer van Molenland, 

en nadien van toppers. 

Ik was ook trainer van 

topatleet Tom Comper-

nolle. Vandaag ben ik 

nog scout voor jonge ta-

lenten via Nike, samen 

met onder meer Cedric 

Van Branteghem en Kim 

Gevaert. 

Samen met Rik ben 

ik ook nog actief in de 

Knesselaarse sportraad. 

Ik nam destijds een 

aantal sportieve initia-

tieven (gezinskilometer, 

de Drongengoedlopers, 

start to run)

Tot slot voor de jeugd: deelnemen is belangrijker dan 

winnen?

André: Mooi principe, maar in competitiesport is het 

omgekeerde waar. Winnen is belangrijker dan deelne-

men, zo hoort het toch? Competitie hoort erbij, sport 

zonder competitie, dat is niks. Je moet de wil hebben 

om te winnen, waarom zou je anders doorbijten? Kam-

pioenen worden niet zelden geboren in het verlies…  

Rik: Deelnemen is al een succes. Meer jongeren aan-

zetten om de stap te zetten naar de sport, als ons ver-

haal daar een heel klein beetje zou kunnen toe bijdra-

gen, zou het mooi zijn…

André Ornelis in een felle inspanning achter Miel Puttemans.  

André behoorde tot de Belgische top in een tijd dat ons  

land een overschot aan sterke atleten had

Een rappe Jan 
Terloops even vermelden. Jan Van Leirsberghe, sportleraar 

in de Sint-Franciscus Basisschool, was omstreeks de jaren 

1980 een uitstekend 3000 meter steeple-loper. Hij staat met 

8.26.08 nog altijd in de top-10 van Bel gische prestaties over 

die afstand.


