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Had Godefroot hem destijds een paar duizend frank gegeven, hij had de zege verkocht. Maar dat deed Godefroot niet, die dag in 
1972, en zo werd Hubert Hutsebaut (69) de meest merkwaardige winnaar ooit van de E3 Harelbeke. Een renner met ongescho-
ren benen, spottend ‘Hutsepot’ genoemd, acrobaat in het latere leven en gestopt in datzelfde 1972. Maar die ene dag was hij 
wel sterker dan Merckx en Godefroot. “Alsof ik vandaag Sagan en Van Avermaet zou kloppen.”

Of hij zijn kunstje voor de foto nog een keer kan overdoen? “Geen probleem”, lacht Hubert Hutsebaut. En even later zien we een 
man van net geen zeventig een vijftig jaar oude koersfiets op zijn kin balanceren. Het beeld vat alles: de vergeten wielrenner die 
acrobaat werd. Compleet met artiestennaam. Niet meer Hubert Hutsebaut, wel Umberto Hutsebolino. Maar dat is voor later in 
dit verhaal. Want als we die ochtend aanschuiven aan de eikenhouten tafel in zijn woning in Hulste, heeft dat één grote reden. 
Wie is toch die vreemde vogel ergens op de prestigieuze erelijst van de E3 Harelbeke? Tussen grootheden als Rik Van Looy, Van 
Springel, Verbeeck, Maertens en Thurau staat daar achter het jaartal 1972 plots Hubert Hutsebaut. Een renner die voordien 
amper een koers gewonnen heeft en van wie we - helemaal bizar - na 1972 zelfs geen enkel spoor meer terugvinden. Hutsebaut 
lacht om de vaststelling en begint dan een lange vertelling, het onvervalst West-Vlaamse mag u er zelf bijdenken.

Geen geld voor masseur
“Ik was een kleine coureur. Licht gehandicapt zelfs. Bij de amateurs ben ik zo zwaar gevallen dat ik mijn arm niet meer helemaal 
kan plooien. Wat mijn geluk was, want daardoor werd ik afgekeurd voor het leger. Ik kon mijn geweer niet vasthouden, maar 
koersen kon ik wel. En omdat ik toch een jaar ‘won’ nu ik geen soldaat moest worden, mocht ik het van thuis proberen als prof. 
Eerst nog met ne witten baai, een witte trui. Een sponsor had ik niet. Maar ik werd een keer vierde in Vichte en plots was Briek 
Schotte daar: of ik voor Flandria wilde rijden? Pas op: dat was letterlijk voor een broek, een trui en een velo. Flandria had toen 50 
coureurs, maar er waren misschien 18 die een profcontract hadden. Ik leefde van mijn prijzen en premies. Dat was niet vet. Om 
rond te komen, ging ik in de winter werken. Oktober, november, december, zelfs januari… En in de grote koersen was het knech-
ten voor de groten. En denk niet dat die altijd dankbaar waren. Godefroot wel. En Roger De Vlaeminck stak ook nog wel eens wat 
toe. Maar Leman? Keihard werken, ja, en je kreeg er niks voor terug.” 

Dan al is Hutsebaut een buitenbeentje, geeft hij toe. De luttele foto’s die we terugvinden, spreken boekdelen. We zien een 
renner met een kolos van een bril en ongeschoren benen. Hij knikt: “Ze lachten mij soms uit. Pesten op het werk zouden ze het 
vandaag noemen. Dan spraken ze over mijn ziekenbondbrilleke. Of ze noemden mij met opzet Hutsepot. De reporters én de 
renners. Niet dat het mij toucheerde. Net zoals ze klapten van mijn ongeschoren benen. Ochere toch... Alsof je rapper zou rijden 
met geschoren benen. Voor de masseurs was dat makkelijker, maar daar had ik toch geen geld voor. Als ik presteer, zal het lachen 
wel gedaan zijn, dacht ik.”

1.500 frank per maand
En die prestaties komen er. Zij het niet bij Flandria, wel bij het kleinere Goldor. “Bij Flandria vroeg Monseré mij in Roeselare de 
spurt voor hem aan te trekken. Dat kon, maar dan wilde ik wel een cent bijverdienen. Dat kon niet. Gevolg: grote discussie en 
ik kon vertrekken. Dus werd het Goldor, een Leuvens biermerk. Ik verdiende er in mijn eerste jaar 1.500 frank per maand (37,5 
euro, nvdr.) en moest ook nog iemand zoeken die hun bier in de streek wilde verkopen. Ze spreken nu dikwijls van ongelijkheid, 
maar toen? Ge moogt er niet bij stilstaan. Gelukkig won ik in mijn eerste jaar bij Goldor direct een rit in de Ronde van Spanje.” 
Niet zomaar een rit. In de archieven lezen we dat het nummer twee net geen tien minuten achter hem eindigde. Hoe hij dat 
deed? “Bah ja, op tijd aangezet, zeker? Ze hebben mij niet meer teruggezien.”
Maar zijn grote moment de gloire volgt een jaar later. En meteen ook de reden van ons bezoek. Wanneer Hubert Hutsebaut in 
maart 1972 aan de start van de E3 Harelbeke staat, heeft niemand een cent op zijn kansen verwed. “Ik moest voor Willy Planc-
kaert en Ronny Van de Vijver rijden”, zegt hij. “Die waren rapper. Tot we in de finale met een man of tien voorop geraakten en 
Godefroot demarreerde. Mijn sportdirecteur kwam bij mij: Hubert, ge moet reageren want de groten rijden niet. Ik protesteerde 
eerst nog: Waarom ik weer? Maar dan heb ik toch maar gedemarreerd. En één man is nog bij mij geraakt: Eddy Merckx. Maar ik 
voelde direct dat hij niet voluit ging. Raar, voor zo’n coureur. Enfin, Godefroot verzwakte en Merckx en ik kwamen bij hem. Spur-
ten dus, met drie. Ik begon van ver, de andere twee remonteerden mij, maar ik kwam er opnieuw uit en knalde erover. Dat was 
een mirakel. Hutsebaut die Merckx en Godefroot klopte. Alsof je vandaag Sagan en Van Avermaet zou verslaan. Niet dat er veel 
mensen content waren. Ik was een kleine winnaar. Maar vooral: achteraf heb ik begrepen dat Merckx in de slag zat met Gode-
froot. Merckx heeft mij zelfs nooit proficiat gewenst. Walter moest die dag winnen. Godefroot heeft mij dat na de koers letterlijk 
gezegd: Hubert, had ik met jou geklapt, dit ging niet gebeurd zijn.” En had Gode froot gelijk? Zou hij de koers verkocht hebben? 
“Zeker”, knikt hij resoluut. “Als ik iets kon bijverdienen, dan deed ik dat. Ook omdat ik nooit gepeinsd had dat ik twee zulke ren-
ners kon kloppen. Maar ze hebben mij onderschat.” En tegen ons: “Maar goed zeker dat Walter niet is komen  klappen? Anders 
zou je hier nu niet gezeten hebben, hé?”

Nog merkwaardiger: amper vier dagen later wint Hutsebaut opnieuw een wedstrijd met naam, de toenmalige Elfstedenronde. 
Weer een grijns: “Daar had ik chance. We zaten met tien man voorop en ik zat in voorlaatste positie. Maar op een kilometer voor 
de finish volgen al die renners voor mij de auto’s die werden afgeleid. Allemaal verkeerd! Alleen ik had door dat we naar rechts 
moesten. Ik hoor Willy Vanneste nog roepen: Hubert, wacht! Maar dat zag je van hier. En ik won weer.”

Van kartonfabriek tot acrobaat
Hutsebaut is dan 24, heeft twee grote koersen gewonnen en een gouden toekomst wenkt. Zou je denken. Maar vreemd genoeg, 
onmiddellijk na die twee zeges verdwijnt hij plots van elke radar. Nog heel even duikt zijn naam op in de eerste ritten van de 
Vuelta dat jaar en dan… niets meer. Er volgt een zucht: “Ik was op en werd ziek in de Ronde van Spanje. Een lage bloeddruk. De 
rest van het jaar heb ik gesukkeld. Ik had mijn gestel geforceerd en moest rusten, zeiden de specialisten. Zodra ik stopte met 
koersen kwam het weer goed.” Waarna Hutsebaut een heel radicale beslissing neemt. Zonder boe of ba hangt hij amper enkele 
maanden na zijn zege in de E3 Harelbeke zijn fiets aan de haak. “Omdat het niet meer kon zijn. U zo kapot rijden en toch zo wei-
nig verdienen. Dan kon ik beter gaan werken. Nadien heeft Flandria nog eens aangeklopt, maar het was weer voor 6.000 frank 
per maand. Ik werkte al in een kartonfabriek en verdiende meer dan ik ooit als coureur kreeg. Wat zou ik weer gaan koersen 
zijn?” De renner wordt arbeider. Eerst in een fabriek, later op het containerpark. De E3 volgt hij nog alleen omdat ze vlak voor dat 
containerpark start. De koers zegt hem nog weinig. Liever, zegt Hutsebaut doodgemoedereerd, was hij in zijn vrije uren vinkenier 
en kunstschilder. Tot hij toch weer de regionale krant haalt. Maar ditmaal als… Umberto Hutsebolino. De renner is acrobaat ge-
worden. “Awel ja, ik zag een keer op tv in een circus iemand allerlei dingen op zijn hoofd balanceren”, gaat hij onverstoord verder. 
“Ik dacht direct: Dat moet ik ook kunnen. Dan ben ik beginnen oefenen. Eerst met een bal, dan met een ratelaar van de kinderen, 
vervolgens met een paraplu en uiteindelijk kon ik een  koersvelo van mijn kin naar mijn voorhoofd laten springen. Plezante tijd. Zo 
had ik mijn eigen showke en af en toe een optreden. En een artiestennaam, ja. Umberto Hutsebolino.” Hij lacht en besluit: “Och, 
tegenwoordig moet iedereen altijd in de pas lopen. Ook de coureurs. Dat was in mijn tijd anders. Ge kon er nog eens nevens 
kijken. En zie: straks mag ik het podium van de E3 Harelbeke op. Zoveel tralala maken ze vandaag van mijn overwinning toen. Er 
is zelfs een boek uit: 60 jaar E3. Iedereen heeft er twee bladzijden in, ik vier. Het is dat ik toch ne speciale moet zijn.” 
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