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Op zoek naar de oorsprong 
van de Schaal Sels

Ekeren, Merksem 

b In 1997 ontving de Koninklijke
Wielerclub van Merksem, organi-
sator van de Schaal Sels, de ere-
prijs De Stroboer. Toen naar
archiefbeelden en teksten werd
gevraagd, moest de wielerclub
passen. “Voor mij was dat de aan-
leiding om op zoek te gaan naar
het verleden van de wielerwed-
strijd en naar de man naar wie het
sportieve treffen werd genoemd”,
vertelt Marc Bungeneers. “Ik ben
opgegroeid met de Schaal Sels. 
We woonden op de Bredabaan in
Merksem waar het wielercircus 
zich afspeelde. Ik herinner mij 
nog dat mijn moeder die dag geen
warm eten maakte. Als jongetje
van acht volgde ik samen met
vader de koers van begin tot
eind.” 

In de geschiedenis van de Schaal
Sels duiken was voor Bungeneers
een godsgeschenk. De auteur trok
naar de Koninklijke Bibliotheken
Albert I in Brussel en naar de
Consciencebibliotheek in Antwer-
pen. Hij bezocht oud-wielrenners
of hun familie en was telkens op
zoek naar verhalen en foto’s.
“Toen ik Michelle Cousin, de

achterkleindochter van
Jaques-Charles Sels, in
Frankrijk bezocht, wist zij
niet eens dat er een wieler-
wedstrijd naar haar over-
grootvader was genoemd”,
vertelt Bungeneers. 

Graf op PèreLachaise
Sels was een Antwerpse journa-

list. Hij sprak zes talen en publi-
ceerde in zeventien dagbladen,
vooral over sport. Sels emigreer-
de naar Engeland, om zich later
met zijn vrouw en drie dochters in
Frankrijk te vestigen, waar heel
zijn familie woont. Weinigen we-
ten nog wie Sels is. “Velen denken
dat gewezen winnaar Ward Sels
zijn naam aan de wielerwedstrijd
gaf”, vertelt de auteur. “Hij won
de Schaal Sels twee keer, maar bij
de eerste editie in 1921 was er
van Ward nog geen sprake.” 

In 1920 schreef Sels voor Le
Journal in Parijs. “Toen ze naar
aanleiding van de Olympische
Spelen in Antwerpen een nieuwe
wielerwedstrijd met aankomst in
de Scheldestad wilden organise-

ren, kwamen ze bij Sels terecht.”
Bij de verkenning van de route
sloeg het noodlot echter toe. “Op
7 mei 1920 begaf de achteras van
de wagen waarin Sels zat het. De
wagen slingerde en Sels probeer-
de eruit te springen, maar kreeg
het voertuig op zijn lichaam. Ook
de bijrijder, de Brusselaar Jacques
Broeckx, kwam om het leven. Sels
vond zijn laatste rustplaats op de
begraafplaats van Père-Lachaise
in Parijs. In 2005 werd het ver-
waarloosde graf geruimd omdat
de concessie verlopen was. Een
herdenkingsplaat op de plaats
van het ongeval is het enige wat in

Frankrijk nog naar Sels verwijst.
Hij werd 58 jaar. 

Verhuis naar Merksem 
Zijn krant vond dat er als eerbe-

toon aan Sels een wielerwedstrijd
moest plaatsvinden in zijn
geboortestad Antwerpen. In 1921
werd de eerste Schaal Sels als een
interclubkoers gereden. Winnaar
was toen René Vermandel. In
1924 verhuisde de Schaal Sels
naar Merksem.

De geschiedenis van Schaal Sels,
deel 1 van 1921-1976 is een lijvig
document van 260 bladzijden ge-
worden en is rijkelijk geïllustreerd

met historisch materiaal. 
Intussen is ook het tweede deel,

over de geschiedenis tot 2016, zo
goed als klaar. Marc Bungeneers
publiceert zijn boek onder het
pseudoniem Victor Moons, als
eerbetoon aan zijn ouders: Victor,
de voornaam van zijn vader en
Moons, de familienaam van moe-
der. 

i De geschiedenis van de Schaal Sels, 
deel 1 kost 19,95 euro en is te bestel
len via www.schaalselsboek.word
press.com of verkrijgbaar in de boek
handel.

De Schaal Sels op de
laatste zondag van
augustus is een
begrip in het 

wielrennen. Weinigen 
kennen het levensverhaal 
van JacquesCharles Sels 
naar wie de koers is 
genoemd. De Ekerse auteur 
Marc Bungeneers dook samen 
met zijn echtgenote Nicole 
Verstrepen in de archieven. 
Dat het niet eenvoudig was 
om de puzzel te leggen, blijkt 
uit het feit dat ze achttien jaar 
aan De geschiedenis van de 
Schaal Sels hebben gewerkt.

Marc Bungeneers werkt achttien jaar aan eerste deel van geschiedenis van wielerklassieker
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“Ik ben opgegroeid 
met de Schaal Sels. 
We woonden op 
de Bredabaan in 
Merksem waar 
het wielercircus 
zich afspeelde. Ik 
herinner mij nog 
dat mijn moeder 
die dag geen warm 
eten kookte.”

Marc Bungeneers werkte samen met zijn echtgenote Nicole Verstrepen achttien jaar aan het eerste 
deel van De geschiedenis van de Schaal Sels. FOTO W&F

JacquesCharles Sels, de 

Antwerpse journalist die zijn 

naam gaf aan de Schaal 

Sels. FOTO W&F


