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100 jaar Ronde van Vlaanderen

Wanneer het wielervoorjaar zich op gang trekt, ondergaat 

Vlaanderen een vreemde metamorfose. In enkele weken 

tijd volgen de topklassiekers elkaar op: de Omloop het  

Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem,… het 

is een spannende aanloop naar de Heilige Zondag, de Ron-

de van Vlaanderen. Een apotheose van 260 kilometer. Hét  

moment bij uitstek waarop de hele wereld kan zien:  

Vlamingen houden niet van koers, ze ademen het. Ze zijn het.

Wie niet in Vlaanderen woont of er nog nooit is geweest 

in het voorjaar, kan maar moeilijk begrijpen wat de Ronde 

van Vlaanderen teweegbrengt. Het is ook moeilijk te om- 

schrijven, de bezetenheid die collectief aanzwelt. Zelfs bij 

wie zich de rest van het jaar niet in wielrennen interesseert. 

Plots is hij daar: De Ronde! In een paar uur tijd brengt de  

koers een massa volk op de been, langs het parcours of 

gekluisterd aan het TV-toestel. De Ronde is een beleving, 

een intens genot voor het grote publiek, maar een ultieme  

beproeving voor de renners.

Op 25 mei 2013 zal de Ronde van Vlaanderen exact 100 jaar bestaan. 

Dit zal gevierd worden met tentoonstellingen en evenementen en de realisatie van nieuwe fietsroutes!





Evenementen



De Ontsnapping,
Vlaanderen lanceert een unieke wielerploeg

De “Ontsnapping” is een wielerploeg als een andere met een 

sportbestuurder, ploegdokter, verzorger, een technisch team 

en een volgwagen. Alleen de 72 renners springen er uit. Ze zijn 

een levensgrote reproductie van de plastic speelgoedrennertjes 

die destijds in vier kleuren bij een trommel waspoeder zaten. De 

kinderen waren er gek op, ze verzamelden ze en reden er hun 

eigen koers mee. Kunstenaar Erik Nagels gaf ze een tweede 

leven. 

Je vindt de renners van De Ontsnapping van begin februari tot eind 

juni op verschillende vrij toegankelijke locaties in Vlaanderen en 

langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen en de Vlaamse 

voorjaarskoersen. Ze snellen over de groene heuvels, dokkeren 

over kasseistroken, rijden door dorpen en lintbebouwing, 

houden halt voor een gesloten overweg, passeren juichende 

toeschouwers, begroeten hun fans in de supporterscafés of 

blazen even uit bij een frituur. Ze verbeelden telkens een andere 

term uit het wielerjargon: een waaier, accordeon, demarrage, 

wieltjeszuiger… De renners van De Ontsnapping kiezen niet 

altijd voor het meest voor de hand liggende terrein. Ze fietsen op  

binnenwateren, beklimmen een toren, vanuit de zee bereiken de 

Vlaamse kust… Elke fase van hun parcours volg je op de website 

en via pers, Facebook, Twitter, YouTube…

Datum: van begin februari tot en met juni 2013

Plaats: op verschillende vrij toegankelijke locaties in Vlaanderen

Meer info: www.deontsnapping.be (vanaf januari 2013)



Tentoonstellingen ‘100 jaar Flandriens’

De Leiestreek kent een rijke wielertraditie en met belangrijke 

voorjaarsklassiekers als Kuurne-Brussel-Kuurne, Dwars door 

Vlaanderen, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem telt de regio een 

aantal koersen met internationale uitstraling. Naar aanleiding 

van 100 jaar Ronde van Vlaanderen lopen in de Leiestreek 

bovendien een aantal tijdelijke tentoonstellingen onder de 

noemer ‘100 jaar Flandriens’. Centrale figuren zoals Paul Deman, 

winnaar van de allereerste Ronde van Vlaanderen, ‘Ijzeren’ Briek 

Schotte en Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré vormen de rode draad. 

Het hoogtepunt van elke tentoonstelling vormt een rit op een 

replica van een fiets uit de actieve periode van de centrale figuur. 

Het parcours en de omstandigheden ervan zullen refereren naar 

de periode of een wedstrijd waarin de centrale figuur een grote 

rol speelde.

Datum: van maart tot september 2013

Ontmoetingscentrum OC De Cerf in Gullegem, het Pompgebouw in Bossuit, het Jukeboxmuseum in Menen en het Peter Benoit

Meer info: www.iedereenflandrien.be (vanaf eind 2012)

Plaats: het Wielermuseum in Roeselare, het Stadhuis van Waregem en Veloods Waregem, de bibliotheek van Wevelgem, 

Museum in Harelbeke

Kostprijs: inbegrepen in het normale toegangsticket van het Wielermuseum (€ 5) en het Peter Benoitmuseum (€ 2)

                 Op de andere locaties kan je de tentoonstelling gratis bekijken



Muur & Mythe: 
een klank-, beeld- en lichtspektakel

De Muur van Geraardsbergen is sinds 1950 dé icoonhelling van 

de Ronde van Vlaanderen. Op de steile, ruwe kasseiweg die naar 

de kapel slingert werden heroïsche koersgevechten geleverd. 

Man tegen man. Schotte-Vansteenbergen, Merckx-Verbeeck, 

Museeuw-Van Petegem, Boonen-Cancellara,… Wielrenners met 

goddelijke status. Flandriens die naar de hemel reikten.

Sinds eeuwen troont de ‘heidense berg’ hoog boven de omgeving 

uit en imponeert de vallei van de Dender. Haar geschiedenis 

prikkelt alle zintuigen en vooral bij zonsondergang stromen 

wonderlijke verhalen door de aderen. Alsof je op het topje van de 

wereld staat. Kelten hielden er hun Lentefeest. Of was de Muur 

een offerplek, een bidplaats of een rituele oase van druïden?

Muur & Mythe haalt inspiratie uit de symbiose tussen koers en 

berg. Met de O.L.Vrouw-kapel als decor en de slapende zon als 

baken, wordt een klank-, beeld- en lichtspektakel opgevoerd. Tot 

de nacht de Muur in duisternis hult…

Datum: 23-25 mei 2013

Plaats: Geraardsbergen

Meer info: www.muurenmythe.be (vanaf eind 2012)
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Ronde 100-Classic

Op 25 mei 1913 organiseerde Karel Van Wijnendaele de eerste 

Ronde van Vlaanderen. Het was een rit van 330 km op slechte 

wegen en met slechts 27 deelnemers. De wedstrijd eindigde op 

een houten piste rond een waterplas in Mariakerke, vlakbij Gent. 

Het werd gewonnen door Paul Deman, een 25-jarige die ook 

Bordeaux-Parijs won in 1914.

Het grillige decor maakt De Ronde uniek: de slingerende, smalle 

wegen, plots steil klimmend op bonkige kasseien. De Muur, de 

Oude Kwaremont, de Paterberg! Zelfs in de aanloop naar de 

hellingen is er geen moment rust. De renners moeten wroeten 

om voorin te zitten, wie zich laat verrassen is eraan voor de 

moeite. De Ronde van Vlaanderen is hard maar eerlijk, tenzij voor 

hen die pech hebben door bandbreuk of andere mechanische 

defecten. Ook dat is de Ronde. Een schril contrast met wie er in 

slaagt de koers te winnen en zich in één dag de legende in fietst.

Deze complexe optelsom vormt het fundament van de Ronde 

van Vlaanderen. De Ronde is beleving, een intens genot voor het 

grote publiek maar een ultieme beproeving voor de renners. Het 

is een dolle karavaan op akelig smalle wegen, een circus zonder 

gelijke, een begeesterend schouwspel in een adembenemend 

decor, een verrijzenis na de dood.

De Ronde van Vlaanderen is uniek. Daarom wordt op zaterdag 

25 mei 2013 de Ronde 100-Classic verreden, de ultieme Ronde-

uitdaging, ter ere van de 100ste verjaardag.

Datum: 25 mei 2013

Meer info: www.rvv.be



RetroRonde van Vlaanderen, 
een historisch fietsevenement
De ‘RetroRonde van Vlaanderen’, op zondag 26 mei 2013, is een 

kleurrijk en gastronomisch fietsevenement dat deelnemers uit 

heel Europa mag verwelkomen. De toertocht wordt gereden op 

historische fietsen en de renners zijn gehuld in vintage koerskledij. 

Op deze speciale editie wordt de honderdste verjaardag van de 

échte Ronde van Vlaanderen gevierd.

De RetroRonde is géén wedstrijd, maar een leuke zondagsrit 

van 40, 70 of 100 kilometer door het glooiende landschap 

van de Vlaamse Ardennen, dat bekend is voor haar typische 

kasseihellingen. De fietsen moeten dateren van vóór 1987 

evenals de koerskledij. Onderweg worden de deelnemers 

bevoorraad met heerlijke streekspecialiteiten op unieke locaties 

in het Vlaamse landschap. 

Op zaterdag 25 mei kan je ook al in Oudenaarde terecht voor 

een wielerruilbeurs, een retro-criteriumrace (nieuw!) en een 

swingend Retrobal…

Grijp je oude fiets en rij mee!

Datum: 25-26 mei 2013

Deelnamekosten (inclusief eten en drinken langs de route, verzekering, souvenir...):

ingeschreven, € 12 ter plaatse voor alle afstanden - criteriumrace op zaterdag: € 5 indien vooraf ingeschreven, € 7 ter plaatse

Deelnemingsvoorwaarden en andere informatie : www.retroronde.be

Plaats:  Oudenaarde

Inschrijvingen: online via www.retroronde.be of ter plaatse

Groepsreserveringen en accommodatie-info: info@retroronde.be

toertocht op zondag: € 10 indien vooraf

Organisatie: Centrum Ronde van Vlaanderen

Markt 43 - 9700 Oudenaarde - www.crvv.be





Routes, Musea,…



Ronde van Vlaanderen-fietsroute,
met tijdsregistratiesysteem

Waar aanvankelijk nog grote delen van Oost- en West-Vlaanderen 

deel uitmaakten van het wedstrijdtraject van de Ronde van 

Vlaanderen, ligt het zwaartepunt sinds jaar en dag in de Vlaamse 

Ardennen. Bonkige kasseistroken en pittige hellingen dagen het 

peloton ieder jaar weer uit het beste van zichzelf te geven. Toerisme 

Oost-Vlaanderen viert Vlaanderens Mooistes verjaardag met een 

gloednieuwe Ronde van Vlaanderen-route, inclusief tijdsmeting 

op de hellingen van de Kruis- en Koppenberg, de Muur van 

Geraardsbergen en op de kasseien van de Paddestraat. Dé kans 

voor sportieve fietsers om in het spoor van Tom Boonen, Johan 

Museeuw of Rik Van Looy te treden.

Datum: vanaf 1 april 2013

Plaats: Vlaamse Ardennen (start in Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen)

Meer info: www.tov.be
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Centrum Ronde van Vlaanderen
Het Centrum Ronde van Vlaanderen, CRVV, is een multifunctioneel 

bezoekerscentrum dat de ideale uitvalsbasis vormt voor een Ronde-

fietstocht. In het belevingsmuseum kan je proeven van de sfeer en 

de geschiedenis van Vlaanderens Mooiste. Dankzij multimediale en 

interactieve toepassingen, ervaar je de kracht en schoonheid van de 

Vlaamse oerklassieker.

In 2013 pakt het CRVV uit met tal van activiteiten en enkele 

gloednieuwe doeattracties. Geniet van een panoramische Rondefilm 

op drie grote schermen, fiets in het spoor van Fabian Cancellara over 

de Koppenberg, zoek het juiste verband op de fietselektro en laat je, 

geflankeerd door je wielerhelden, fotograferen op het podium van 

Vlaanderens Mooiste! Daarnaast kan je ook je kennis testen in die 

Rondequiz, het kasseigevoel ervaren op een heuse “kasseifiets” en 

je puzzeltalent demonstreren op de kingsize schuifpuzzel.

Dankzij drietalige audiogidsen (Nederlands, Frans en Engels) 

kunnen ook kinderen, slechtzienden en buitenlandse bezoekers 

kennismaken met het unieke Rondeverhaal dat jong en oud, 

wielerliefhebber en leek zal boeien. 

Op 25 mei 2013 wordt ook het Ronde van Vlaanderen-plein 

aan de achterkant van het CRVV ingehuldigd. Het plein krijgt 

een hoge belevingswaarde met enkele exclusieve Ronde van 

Vlaanderen-vloerspelen en de uitbouw van een speelpleintje met 

originele fietsspeeltuigen. Wie even wil verpozen, kan één van de 

gloednieuwe spinningbanken uitproberen of plaatsnemen aan de 

speciaal ontworpen houten Ronde-tafels op het terras van brasserie 

“De Flandrien”.

Plaats: Centrum Ronde van Vlaanderen - Markt 43 - B-9700 Oudenaarde

Reservatie: +32 55 33 99 33 of info@crvv.be - reserveren bij groepen vanaf 15 personen

Rondleidingen: rondleiding met gids mogelijk (€ 95), mits reservering

Tarieven: volwassenen: € 8 tradetarief: € 6kinderen: € 4 (t.e.m. 14 jaar en studenten) groepen: € 5.50 (vanaf 15 personen)

Openingsuren: alle dagen van 10-18u, behalve op maandag. Gesloten van 7-28 januari 2013, Kerstdag, Nieuwjaar & Pinkstermaandag



Flandrien-fietsroutes

Bij de ‘Ronde van Vlaanderen’ denken we automatisch aan de 

Vlaamse Ardennen gezien de finale ervan zich daar reeds een aantal 

jaren afspeelt. Toch speelden West-Vlaanderen en de Flandriens 

vanaf het begin een belangrijke rol in de geschiedenis van de 

Ronde van Vlaanderen en het algemeen wielergebeuren. Dit is nog 

steeds duidelijk in het straatbeeld: cafés die naar wielerhelden zijn 

genoemd en meerdere monumenten en wedstrijden die de naam 

van een Flandrien dragen.

Je kan de streek met de fiets verkennen op basis van verhalen 

rond wielerhelden, filmmateriaal… Er zullen zes bewegwijzerde 

fietsroutes zijn die je onderdompelen in de wereld van de 

Flandriens. 

Er zijn verschillende startplaatsen die voorzien zijn van 

oplaadpunten voor elektrische fietsen en wagens. Ook zijn er op 

elke route (tijdelijke) belevingselementen. Deze elementen worden 

aangevuld met een mobiele applicatie (beschikbaar in het Engels, 

Frans en Nederlands) die niet alleen praktische info geeft maar ook 

interactieve verhalen met beelden en geluidsfragmenten.

Datum: vanaf maart 2013

Meer info: www.iedereenflandrien.be (vanaf februari 2013)
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Wielermuseum Roeselare:
hier klopt het hart van de Flandrien!
Het Wielermuseum of het ‘WieMu’ in Roeselare brengt een 

wervelend verhaal. Een verhaal van heroïek, doorzettingsvermogen 

en afzien. Hier leer je de Flandrien kennen! Stijn Devolder wint 

de Ronde in 2008, Jules Vanhevel deed hem dat voor in 1920. De 

fietsen waarop ze die krachttoer presteerden, zijn te bewonderen 

in het WieMu.

De cultuur rond het wielrennen krijgt ook aandacht: kermiskoersen 

& supporterscafés, sponsors & soigneurs, constructeurs & 

commentatoren, pelotonjargon & wielerpoëzie… En dankzij 

een unieke collectie ‘vélocipèdes’ brengt het WieMu naast de 

wielersport ook de geschiedenis van de fiets in kaart. Verder in het 

WieMu: een shop met wielerboeken en -shirts, een rijk archief en 

documentatiecentrum, een jukebox met oude wielerplaatjes,… 

Bezoek het WieMu met een gids, op eigen initiatief (al dan niet met 

smartphone in de hand) of vraag een meet & greet aan met een 

Flandrien!

Plaats: Wielermuseum - Polenplein 15 - 8800 Roeselare 

Rondleidingen: permanente expo (60 min. - € 4 p.p. + gids: € 30 per groep tot 25 personen)

Meer info: +32 51 26 87 40 - wielermuseum@roeselare.be  -  www.wielermuseum.be  - www.facebook.com/WieMuRoeselare

www.wielermuseum.be/praktische-info/reservatieformulier-groepsbezoeken - reservatie is verplicht voor groepen

Tarieven: volwassenen: € 5 (60-plussers: € 4) kinderen: tot 12 jaar: gratis, tussen 12 en 26 jaar: € 1 groepen: € 4 p.p. (vanaf 10 pers.)

dinsdag tot en met zaterdag van 10u tot 17u

Reservatie:  +32 51 26 87 40 - wielermuseum@roeselare.be

Openingsuren:

Andere producten aansluitend bij project: fietsverhuur in Roeselare bij Eco-velo (www.dekringwinkelmidwest.be/ecovelo/index.asp)

Knooppunt 77 van het fietsnetwerk Leiestreek bevindt zich aan het Wielermuseum. Er zijn heel wat permanente fietsroutes in de buurt 

Alle info op www.wielermuseum.be/knooppunt-77 Alles over toeristisch Roeselare is te vinden op www. roeselare.be/Toerisme.asp



Sportimonium: 
in het wiel van Eddy Merckx

Het Sportimonium, het Olympische museum in België,  ligt centraal 

tussen Antwerpen, Brussel en Leuven. Zowel de actieve sportfanaten 

als de geïnteresseerde sportliefhebbers beleven er het sportheden 

en -verleden. In de lente 2013 trekt het Sportimonium helemaal de 

kaart van het wielererfgoed en de wielerlegende Eddy Merckx. Een 

digitale gids vertelt je er het verhaal van de wielersporthoogtepunten 

en staat stil bij memorabele momenten uit de carrière van Merckx in 

de tentoonstelling. 

Van aan het museum fiets je doorheen de streek van Eddy Merckx naar 

één van de grootste privé-collecties rond wielrennen in de streek. In 

restaurant Casa Grinta tel je meer dan 300 gesigneerde wielertruitjes 

van bekende wielrenners zoals Tom Boonen, Fabian Cancellara, Lars 

Boom, Jan Ullrich en Christophe Moreau. In deze unieke setting kan 

je ook genieten van een heerlijk menu.

Pelotons of groepen worden op sleeptouw genomen en beleven het 

wielrennen op de fiets in het wiel van een professionele ex-wielrenner.

Plaats: Sportimonium - Trianondreef 19 - B-1981 Hofstade-Zemst

Openingsuren : maandag tot vrijdag: 10u tot 17u - zondag en feestdagen: 11u tot 17u - gesloten op zaterdag

Meer info en reservatie: www.sportimonium.be - reservatie@sportimonium.be -  +32 15 61 82 22

Groepen (vanaf 15 personen):

Tarieven: volwassenen: € 4 kinderen: tot 6 jaar: gratis, tussen 6 en 26 jaar: € 1 senioren (65-plussers): € 3.50

volwassenen: € 3.50 senioren (65-plussers): € 3
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Ronde van het Fietsparadijs Limburg

Limburg is een fietsparadijs. Stippel digitaal je eigen ‘Ronde van het Fietsparadijs Limburg’ uit of kies uit het aanbod van digitale routes 

met heroïsche verhalen rond de rijke Limburgse wielergeschiedenis.

Meer info: www.toerismelimburg.be

Bokrijk: herbeleef het wielrennen van de jaren 60
Heimwee naar de wielertijd van toen? In het Openluchtmuseum van Bokrijk flits je terug naar de heroïsche wielermomenten uit de 

jaren zestig. Neem digitaal een andere identiteit aan en beleef het leven van wielericonen vanuit het perspectief van o.a. de vrouw of de 

verzorger. Tijdens de Koers van Bokrijk woon je een koers uit de jaren dertig bij met bijhorend materiaal, koerskaravaan en uiteraard de 

unieke sfeer van toen.

Datum: Sixties tentoonstelling Bokrijk met digitale wieleridentiteiten: van 31 maart tot 30 september 2013. 

Tickets en meer info: 

Plaats: Domein Bokrijk - Bokrijklaan 1 - B-3600 Genk

+32 11 26 53 00 - bokrijksales@limburg.be - www.bokrijk.be

              de Koers van Bokrijk: 2 juni 2013



F1 Circuit Zolder: 
rij in het wiel van de profs

Trap zelf rondjes op het F1-Circuit van Zolder, het decor van legendarische Touretappes en fel bevochten WK’s in het wegrennen en veldrijden.

Plaats: Circuit Zolder -  Terlaemen 30 - 3550 Heusden-Zolder

Openingsuren: elke dinsdag, woensdag- en donderdagavond van 18u15 tot 21u30

Meer info: 

Kostprijs: dagticket: € 2 

+32 11 85 88 88 -  www.circuit-zolder.be
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Vlaamse Wielerklassiekers 
en cyclo’s



Omloop Het Nieuwsblad

Met de Omloop Het Nieuwsblad wordt traditioneel de officiële start 

gegeven van het Vlaamse wielerseizoen. In deze koers tonen de 

renners zich voor het eerst op Vlaamse wegen met hun nieuwe ploeg, 

in hun nieuwe shirts, met hun nieuwe look… Niet enkel voor de profs, 

ook voor wielertoeristen is de Omloop Het Nieuwsblad op zondag 24 

februari een eerste echte test. Hoe zit het met jouw conditie na deze 

winter?

Na een vlakke aanloop richting Oudenaarde volgen de moeilijkheden 

elkaar in sneltempo op. De korte tocht van 65 kilometer loopt via de 

glooiende Zwalmstreek naar de Molenberg, de afgelopen twee jaar 

breekijzer in de Ronde van Vlaanderen. Ook de deelnemers aan de 

lange tocht van 95 kilometer krijgen de Molenberg voorgeschoteld, 

weliswaar met de Eikenberg, Wolvenberg en de Leberg al in 

de benen. De resterende kilometers richting Gent schotelen de 

deelnemers een Oost-Vlaamse Parijs-Roubaix voor. De Paddestraat, 

Lippenhovestraat, Lange Munte en tenslotte de korte Steenakker 

leiden terug tot het mooie Sint-Pietersplein in hartje Gent, onder de 

boog waar wielerhelden één dag eerder geschiedenis schreven.

Afstanden en aantal bevoorradingen: 65 km (1), 95 km (2)

Kostprijs: leden WBV en VWB: € 8,  niet-leden: € 10 

Meer info:

Datum: 23 februari 2013 Start & aankomst: Gent Meer info: ww.omloophetnieuwsblad.be

Omloop Het Nieuwsblad

Omloop Het Nieuwsblad Cyclo
Datum: 24 februari 2013 Startlocatie en starturen: Gent, Citadelpark, Kuipke: tussen 8u en 10u

Inschrijvingen: geen voorafinschrijvingen. Inschrijven kan enkel ter plaatse op de dag zelf

Inbegrepen: verzekering via WBV (helm verplicht) - uitgebreide bevoorrading - technische bijstand

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.omloopvanhetnieuwsblad-cyclo.be



Dwars door Vlaanderen

Beter weer, langere dagen… Ideale omstandigheden om nog voor 

de profs aan de Vlaamse wielerweek te beginnen. Waar de Omloop 

Het Nieuwsblad voor velen te vroeg kwam, zijn er voor Dwars door 

Vlaanderen geen excuses meer. Laat het circus beginnen!

60, 90 of 120?

In Dwars  door Vlaanderen krijgen de toppers de eerste maal 

de kans om hun Rondebenen te testen. Hoever staan ze met 

hun voorbereiding? Waar dient de conditie nog wat te worden 

bijgeschaafd? Wat doet de concurrentie?

Veel vragen die jij je misschien ook stelt. Tien dagen voor de profs 

krijg je zelf de kans dit traject af te leggen! De lange tocht van 120 

kilometer leidt de fietsers langs de parels die koers in Vlaanderen zo 

uniek maken: de Oude Kwaremont, Paterberg,… Tien dagen voordat 

de Ronde van Vlaanderen de climax vormt van het voorjaar kan je zelf 

de Vlaamse Ardennen ontdekken. De overige tochten (keuze tussen 

60 of 90 kilometer) zijn misschien korter, maar ook pittig. Een blij 

weerzien met deze mooie hellingen voor de getrainde fietser of een 

eerste ontdekking met het hart van de Vlaamse voorjaarskoersen?

Datum: 20 maart 2013 Start & aankomst: Roeselare - Waregem Meer info: www.ddvl.eu

Datum: 9 maart 2013 Startlocatie en starturen: Waregem, Jeugdcentrum, Zuiderlaan 44: tussen 7u30 en 10u

Afstanden en aantal bevoorradingen: 65 km (1), 90 km & 125 km (2)

Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen Cyclo

Kostprijs: leden WBV en VWB: € 8,  niet-leden: € 10 

Inschrijvingen: geen voorafinschrijvingen. Inschrijven kan enkel ter plaatse op de dag zelf

Inbegrepen: verzekering via WBV (helm verplicht) - uitgebreide bevoorrading - technische bijstand

Meer info: Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.dwarsdoorvlaanderen-cyclo.be







Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem is één van de wedstrijden van de UCI-World Tour. 

Een uitdagend parcours met een vlakke aanloop en twee lussen in 

het Heuvelland met beklimmingen van onder andere de Monteberg, 

Rode Berg en Kemmelberg staat garant voor wielerspektakel van de 

bovenste plank. 

Terwijl het parcours nog volop opgebouwd wordt, kan jij alvast de 

sfeer opsnuiven de dag voordien. Fiets mee! 

Hoe verteer jij de lus in het Heuvelland? Hoe liggen de kasseien van 

de Kemmelberg erbij? Rij zelf deze topklassieker en proef van de sfeer 

en de wielerspanning die al in de lucht hangt.

Datum: 24 maart 2013 Start & aankomst: Gent - Wevelgem Meer info: www.gent-wevelgem.be

Datum: 23 maart 2013 Afstanden en aantal bevoorradingen: 180 km (3), 127 en 85 km (2) & 45 km (1)

Gent-Wevelgem

Gent-Wevelgem Cyclo

Inbegrepen: verzekering via WBV (helm verplicht) - uitgebreide bevoorrading - technische bijstand

Meer info:

Kostprijs: leden WBV en VWB: € 8,  niet-leden: € 10 

Startlocatie en starturen: Wevelgem, Guldenbergplein, 180 km: tussen 7u30 en 9u, 45 km, 85 km en 125 km: tussen 7u30 en 10u

Inschrijvingen: geen voorafinschrijvingen. Inschrijven kan enkel ter plaatse op de dag zelf

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.gent-wevelgem-cyclo.be

Aankomst: Wevelgem, Guldenbergplein



Ronde van Vlaanderen
Op zondag 31 maart 2013 vindt Vlaanderens Mooiste plaats. Sinds 

jaren consolideren de organisatoren de historische benadering van 

het parcours van de Ronde, door West- én Oost-Vlaanderen. Ze kiezen 

voor startplaats Brugge en de passage langs de kust, om via de grotere 

stadscentra van Oostende, Roeselare, Kortrijk en Waregem naar de 

Vlaamse Ardennen te trekken. De wedstrijd is ruim 260 kilometer lang, 

telt meer dan 20 kilometer kasseien en om en bij de 17 hellingen. Namen 

als de Oude Kwaremont, de Paterberg, de Eikenberg en de Koppenberg 

hebben een mythische weerklank tot ver over de grenzen.

De dag voordien kunnen duizenden wielertoeristen opnieuw in de 

voetsporen treden van Tom Boonen en zelf hun Ronde van Vlaanderen 

rijden.

Ook jij kan deze unieke uitdaging aangaan en meedoen aan dé 

klassieker onder de wielertoeristentochten. Probeer jouw vrienden de 

loef af te steken, je familie te verbazen of gewoonweg deze tocht tot een 

goed einde te brengen. Om de dag nadien vanuit je luie zetel of langs 

het parcours de profs over hetzelfde traject te zien denderen. 

Schrijf je snel in en droom al weg van die laatste inspanning op de 

bekende hellingen en dat ultieme zegegebaar op de aankomstlijn in 

Oudenaarde.

Datum: 31 maart 2013 Start & aankomst: Brugge - Oudenaarde Meer info: www.rondevanvlaanderen.be

Datum: 30 maart 2013 Afstanden: 250 km, 140 km en 75 km

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen Cyclo

Kostprijs bij voorinschrijving: tussen 15/11 en 31/12/2012: € 20 (80 km), € 25 (140 km), € 30 km (240 km) 

Startlocatie en starturen: Brugge: 250 km: 7u - 8u30 / Oudenaarde (Qubus, Lindestraat): 140 km: 7u - 10u / 75 km: 7u - 14u

Inschrijvingen: vooraf inschrijven is aangewezen door de deelnamelimiet (16 000 deelnemers)

Meer info: Sportinez & Golazo sports, Schoebroekstraat 8, B-3583 Paal, +32 11 45 99 54, info@golazo.com

www.rondevanvlaanderen.com

Aankomst: Oudenaarde (Qubus, Lindestraat)

                                                     tussen 16/2 - 13/03/2013: € 25 (80 km), € 30 (140 km), € 35 km (240 km)

Inbegrepen: verzekering via WBV (helm verplicht), uitgebreide bevoorrading, technische bijstand

                                                     tussen 1/1 - 15/02/2013: € 22,5 (80 km), € 27,5 (140 km), € 32,5 km (240 km)







Scheldeprijs

De Scheldeprijs vindt zijn plaats op de kalender tussen de Ronde 

en Parijs-Roubaix. Na het vertrek te Antwerpen rijden de renners 

doorheen de mooie en rustige Kempen. Maar eenmaal de lokale 

ronde te Schoten bereikt, begint het hectische gewriemel om een 

goede plaats te bemachtigen voor de prangende massaspurt. Of 

biedt de kasseistrook van de Broekstraat nog een ultieme kans op 

ontsnappen?

De Antwerpse Kempen nodigen u uit. Tijdens deze sprintklassieker 

kan je zelf ervaren hoe betoverend mooi de Kempen kunnen zijn. De 

biljartvlakke Noorderkempen brengen u doorheen de regio Turnhout, 

bijwijlen flirtend met de Nederlandse grens, terug in Schoten. Wie net 

voor aankomst zijn kompanen wil uitdagen voor de eindspurt, kan 

zich volledig uitleven op de kasseien van de Broekstraat.

Datum: 3 april 2013 Start & aankomst: Antwerpen - Schoten Meer info: www.scheldeprijs.be

Datum: 13 april 2013 Afstanden en aantal bevoorradingen: 100 km (1),  155 km (2)

Scheldeprijs

Scheldeprijs Cyclo

Meer info:

Kostprijs: leden WBV en VWB: € 8,  niet-leden: € 10 

Startlocatie en starturen: Schoten, Sint-Michielscollege, Papenardekenstraat 53, tussen 7u en 10 u

Inschrijvingen: geen voorafinschrijvingen. Inschrijven kan enkel ter plaatse op de dag zelf

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.scheldeprijs-cyclo.be

Inbegrepen: verzekering via WBV (helm verplicht), uitgebreide bevoorrading, technische bijstand

Aankomst: Schoten, Sint-Michielscollege, Papenardekenstraat 53 tot 16u30



Brabantse Pijl

De selectieve Brabantse Pijl met start in hartje Leuven en aankomst in 

Overijse komt voor het drieluik Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-

Bastenaken-Luik. Op de pittige Vlaams-Brabantse hellingen kunnen 

de renners hun klimmersbenen voor de eerste maal testen.

Het glooiende landschap van de Druivenstreek staat garant voor 

mooie koersmomenten. Terwijl de kasseispecialisten een eerste maal 

uitblazen, is het aan de lichtgewichten om vanaf nu de dienst uit te 

maken. Vier dagen voor de profs kan ook jij je klimmersbenen testen 

op een uitdagend parcours doorheen Vlaams-Brabant.

Datum: 10 april 2013 Start & aankomst: Leuven - Overijse Meer info: www.debrabantsepijl.be

Datum: 6 april 2013

Afstanden en aantal bevoorradingen: 180 km (3), 127 en 85 km (2) & 45 km (1)

Brabantse Pijl

Brabantse Pijl Cyclo

Meer info:

Kostprijs: leden WBV en VWB: € 8,  niet-leden: € 10 

Startlocatie en starturen: Leuven, Ladeuzeplein tussen 7.30u en 10u

Inschrijvingen: geen voorafinschrijvingen. Inschrijven kan enkel mogelijk ter plaatse op de dag zelf

Flanders Classics NV, Harensesteenweg 228, B-1800 Vilvoorde - +32 2 303 35 00 - cyclo@flandersclassics.be

www.debrabantsepijl-cyclo.be

Inbegrepen: verzekering via WBV (helm verplicht), uitgebreide bevoorrading, technische bijstand

Aankomst: Leuven, Ladeuzeplein



Voor meer info: 

www.facebook.com/ronde100 - www.twitter.com/ronde100 - #ronde100

www.ronde100.be (binnenkort)
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