ROESELARE
Vlaanderen is koers en koers is Vlaanderen! Een cliché, maar wel
één dat klopt als een bus. En de bakermat van dit alles ligt in Roeselare en omstreken. Cyriel Van Hauwaert (Parijs-Roubaix 1908,
Milaan-San Remo 1908) en Roeselaarnaar Odiel Defraeye, die in
1912 als eerste Belg ooit de Tour wint, ontketenen een ware (en
blijvende) fiets- en koersrage. Voeg daarbij een reeks Roeselaarse
wereldkampioenen (Benoni Beheyt, Patrick Sercu, Jean-Pierre
Monseré, Freddy Maertens…) en je begrijpt meteen waarom
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KOERS. Museum van de Wielersport in Roeselare thuishoort! Buiten de gezellige stadskern zijn er dan ook heel wat fietsknooppunten om de streek op je eigen tempo te ontdekken. In het Sterrebos
dat rondom het prachtige kasteel van Rumbeke gelegen is, waan
je je in een sprookjesachtige omgeving waar betoverende natuur
en historische monumenten samenkomen. Dorst van gekregen?
Breng een bezoekje aan de Rodenbachbrouwerij voor wat verfrissend gerstenat.

STERREBOS/KASTEEL
Het kasteel van Rumbeke of Kaasterkasteel is een kasteel in
Rumbeke, een deelgemeente van de Belgische stad Roeselare.
Het kasteel, een van de oudste renaissancekastelen in België,
dateert uit de zestiende eeuw. De eerste Graaf van Vlaanderen
woonde er. Het is de bakermat van Vlaanderen. Een idyllisch
domein van 27 hectare strekt zich uit rond het kasteel. Het
groot bos wordt aangevuld door een negentiende-eeuws park in
Engelse stijl en een hooiland. De naam Sterrebos verwijst naar
de indeling van het domein. Alle lanen vertrekken uit een centraal punt en vormen een ster. In het middelpunt van de ster
ligt een steen: de ideale plek om de uiteenlopende paden te aanschouwen.

© Roeselare

WIELERPISTE DEFRAEYE/SERCU
De velodroom werd na de Eerste Wereldoorlog aangelegd door
Odiel Defraeye, die in 1912 als eerste Belg de Ronde van Frankrijk
won. Voormalig wielrenner Albert Sercu nam in de jaren 1960
het initiatief om de piste te herstellen. In 2008 bleef van de piste
slechts een ruïne over. Hoewel de bovenste betonlaag al afgesleten was, bleven de resten van een jarenlange verwaarlozing
zichtbaar. Nochtans heeft de Rumbeekse velodroom een rijk
wielerverleden: legendes zoals Briek Schotte, Rik Van Steenbergen, Marcel Kint en Patrick Sercu hebben er nog rondjes gereden. Uiteindelijk zorgde wielerfanaat en bouwpromotor Marc
Demeulenaere voor een laatste renovatie in 2011. Nog steeds is
het een belangrijke aantrekkingspool voor jonge wielertalenten,
wielerliefhebbers, wedstrijdorganisatoren en toeristen.

© Roeselare

ARHUS
In 2007 besliste het stadsbestuur van Roeselare de stadsbibliotheken te integreren in een nieuwbouw en uit te breiden tot
een kennis- en leercentrum. Daaruit ontstond ARhus (Albrecht
Rodenbach open kenniscentrum). ARhus is de herbestemming
van het voormalige hoofdgebouw van de Bank van Roeselare
(het latere KBC-gebouw). Het zorgt voor een nieuwe en unieke
beleving in het centrum van Roeselare rond leren, ondernemen
en innoveren en biedt een hedendaagse, 21e-eeuwse toegang tot
kennis en informatie.
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KOERSMUSEUM
KOERS Museum van de Wielersport bevindt zich in het centrum van Roeselare. Het museum is een interactieve rit door
de geschiedenis van de fiets en het wielrennen. In de collectie
vind je onder andere uitzonderlijke trofeeën, koersfietsen,
getuigenissen, archiefbeelden en wielercollectiestukken. Sinds
september 2018 is KOERS meer dan een museum. Het heeft een
geïntegreerd toeristisch onthaal met wielershop en een uitgebreid documentatiecentrum voor onderzoekers. Met lockers,
elektrische oplaadpunten en doucheruimtes is het een ideale
uitvalsbasis voor recreatieve en sportieve fietsers.
© Roeselare
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KLEIN SEMINARIE
In het ‘Collegium Augustino-Rollariense’ van de paters Augustijnen kregen leerlingen uit de regio vanaf 1641 Latijn onderricht. De priester-dichters Guido Gezelle en Hugo Verriest
waren er leerling en leraar. De studentenleider-dichter Albrecht
Rodenbach en missionaris Constant Lievens zaten hier samen
in klas. In 1928 werd de jeugdbeweging KSA in het Klein Seminarie gesticht door Karel Dubois. Vandaag de dag is het nog
steeds een school.
SCHIERVELDE/SPORTOASE
Sinds de zomer van 2018 heeft Roeselare een zwembadencomplex van Sportoase. Het bestaat onder meer uit een 25
meter-sportbad en een apart instructiebad. Voor de kleinste
bezoekers is er een speciale peuter- en kleuterzone die bestaat
uit verschillende waterdieptes en voorzien is van leuke speelelementen en animaties. Tot rust komen kan je in de wellnesszone,
maar er is ook een recreatiezone met golfslagbad en duo-glijbaan. In het complex is ook een fitnessruimte en een tribune
voor 200 man.
BROUWERIJ RODENBACH
In 1821 stichtte de familie Rodenbach de brouwerij. Het bier
dankt z’n kwaliteit en karakter aan de eikenhouten foeders (=
groot houten vat waarin bier gelagerd wordt) waarin het rijpt.
Rodenbach is het typevoorbeeld van de Vlaamse roodbruine
bieren van West-Vlaanderen. Het werd erkend als streekproduct. De stad Roeselare krijgt vaak de verwijzing naar het typische roodbruine bier dat alleen nog in de Leiestreek wordt
gebrouwen. In de brouwerij kan je een begeleid bezoek krijgen
en het ontvangstcentrum doet dienst als museum van het bier
en de familie Rodenbach.
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AZ DELTA
In Rumbeke bevindt zich de hoofdcampus van het AZ Delta, een
ziekenhuisgroep met ook een vestiging in Menen en Torhout. In
juni 2020 opende de nieuwe campus voor acute en hoogtechnologische zorg er. Het nieuwbouwproject van AZ Delta in Rumbeke is een project waar zorg en architectuur hand in hand gaan.
De voorkant is meer urbanistisch door het gebruik van onder
andere rode baksteen en het blok met de patiëntenkamers aan
de achterkant geeft uitzicht op het weidse landschap. De naam
AZ Delta verwijst naar het Griekse ‘diaphora’: het verschil. Als
fusieziekenhuis willen zij dat verschil maken.
TRAX-SITE
TRAX is een creatieve ontmoetingsplek en skatepark in Roeselare. Verschillende ruimtes om te creëren, repeteren, bewegen
en presenteren zijn verbonden door een groot overdekt plein,
dat op zijn beurt ook een ontmoetingsplek is of een plaats waar
evenementen kunnen plaatsvinden. Het plein verbindt TRAX 1
met TRAX 2, dat in 2019 opende. TRAX 2 heeft een grote zaal,
artiestenruimte, foyer en opwarmkeuken en wordt daarom vaak
gebruikt voor grote evenementen of meetings.
STATIONSPLEIN
Het Stationsplein van Roeselare heeft de laatste jaren een ware
metamorfose ondergaan. De Beurs, destijds een legendarische
feestzaal, ligt tegenover de ingang van het vernieuwde station.
Het plein is verkeersvrij en geschikt voor grote evenementen.
Tijdens de maanden juli en augustus wordt het stationsplein van
Roeselare een ontmoetingsplek voor jong en oud in de vorm van
een zomerspeelplaats met speelfonteinen.
DE CONINCKPLEIN EN SINT-AMANDSKERK
Het de Coninckplein, genaamd naar de schenker Baron de
Coninck de Merckem, kasteelheer in Woumen en voornaamste
eigenaar van de te verkavelen gronden van de Sint-Amandswijk,
werd in 1868 gepland. De Sint-Amandskerk werd gebouwd vanaf
25 oktober 1869, ook op grond van de Baron. Midden in het plein
staat sinds 1909 een bronzen beeld van Albrecht Rodenbach,
bekend inwoner van Roeselare. Op vrijdagnamiddag is er op dit
plein Lokaalmarkt, waar men producten rechtstreeks van bij de
boer kan kopen. Elke tweede zondag van de maand organiseert
Lokaalmarkt een brunch.
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ST. MICHIELSTOREN
De kerk werd gebouwd in 1504 nadat ze door een brand in de as
werd gelegd. Op 20 maart 1971 vond hier de uitvaartplechtigheid
van Jean-Pierre Monseré plaats, met om en bij de 40 000 mensen. Achteraan de kerk vind je het praalgraf van Jan van Kleef
en Johanna van Lichtervelde. Het orgel, in de rechter dwarsarm, is een van de grootste van West-Vlaanderen. Er is ook een
museum aan de toren verbonden, dat je via verschillende verdiepingen kennis laat maken met de klokkencultuur. Je kan zelf op
de beiaard spelen en een klok luiden. Met kerkelijke feestdagen
en speciale gelegenheden worden de 4 luidklokken nog steeds
manueel geluid.

© Roeselare

GROTE MARKT
De Grote Markt van Roeselare is het centrale plein in de stad.
Aanpalend vindt men de Sint-Michielskerk. Omstreeks 1260
bouwde men op het plein de lakenhal met belfort. In 1704 stortte
dit belfort in. In 1941 en 1979 werden opgravingen verricht,
waarbij de omtrek van het voormalige complex duidelijk werd.
Dit is op het marktplein weergegeven. Aan de zuidzijde bevindt
zich het huidige Stadhuis van Roeselare, waarvan de oudste
delen uit 1769-1771 stammen, en het belfort uit 1921. Na de Eerste Wereldoorlog was de Markt weliswaar niet sterk beschadigd,
maar toch werd de bebouwing geherstructureerd, waarbij Art
Deco-gevels verschenen.

ARDOOIE
WIELRENNERS UIT DE STREEK:
LEON JOSEPH DEVOS
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HERENHUIS VANDEN BUSSCHE
De brouwerijgebouwen zijn een goed voorbeeld van een voormalige brouwerij-mouterij waarvan het laat 19de-eeuwse mouterijgedeelte nog vrij intact is bewaard en dit in zijn oorspronkelijke samenhang met de brouwerswoning. Het is een industrieel
geheel met typische ligging in een dorpskern, waarvan de ruimtelijke structuur in belangrijke mate door de aanwezigheid
van dit bedrijf werd bepaald. De tuin en binnenkoer van de
voormalige brouwerij Vanden Bussche zijn ontegensprekelijk
verbonden met het brouwerijcomplex en zijn structuurbepalende elementen. Beiden, zowel de tuin als de binnenkoer zijn
open ruimten, welke intrinsiek deel uitmaken van het familiale bedrijf, waar wonen en werken nauw met elkaar verweven
waren, de tuin voor de ontspanning, de binnenkoer was de plaats
waar de goederen konden gelost en geladen worden.
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De kerk, daterend van vóór 1559, werd na herhaaldelijke verwoestingen in 1947-49 herbouwd. Alleen de toren, met de typische spits en gotische versieringen, is geklasseerd.
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BEDEVAARTSITE GAPAARD
De Lourdesgrot aan de Gapaard werd opgericht circa 1925 in
opdracht van Marie-Eulalie van Coquelaere, echtgenote van
notaris Gustave Dupont, als dankbaarheid voor behouden van
leven en gezondheid tijdens de oorlog. Zij richtte in de jaren
1930 ook nog een grot op te Koolskamp, maar die is ondertussen
verdwenen.

RYSSELENDEMOLEN
De oorspronkelijke houten staakmolen, opgericht in 1766, werd
in 1855 vervangen door de huidige stenen bergmolen. In 1999
werd gestart met de restauratie. De molen werd terug maalvaardig gemaakt zodat hij nu méér dan ooit, met zijn witte romp
en draaiende wieken, aan de ‘Poort van het Tieltse Molenland’
pronkt.

PROVINCIAAL DOMEIN ‘T VELD
Dit 44 hectare ongerepte bosgebied, werkelijk een oase van rust
en natuurgenot, is vrij toegankelijk. Het provinciale domein
bevat o.a. wandelpaden en twee hengelvijvers waarbij de aanwezige eilandjes het geheel erg aantrekkelijk maken. De vroegere
kasteelvijver wordt in de volksmond het ‘zeetje’ genoemd. De
derde vijver en omgeving worden als natuurreservaat beheerd.

BOMKAPELLEKE
De kapel werd er in 1913 gebouwd door de familie Declercq nadat
het lot hen gunstig gezind was en hun oudste zoon zijn dienstplicht niet hoefde te vervullen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 20 juni 1944, hielden 72 mensen een bidstonde rond de
kapel. Net op datzelfde moment werd Koolskamp door de geallieerden gebombardeerd. De twaalf bommenwerpers dropten
zo’n 500 bommen in en om Koolskamp. Een daarvan kwam op de
grintweg voor de kapel terecht op slechts een meter van enkele
personen. Als bij wonder ontplofte de bom niet, maar scheurde
ze open. Er vielen geen doden of gewonden, hetgeen als mirakel
werd aangezien. Sindsdien is de Heilig Hartkapel dan ook beter
bekend als het “bomkapelleke”.
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SINT-MARTINUSKERK KOOLSKAMP
De oorspronkelijk Romaanse kerk dateert uit 1526 of vroeger. Ze
werd in 1918 gedynamiteerd waarbij de achthoekige Romaanse
vieringtoren, uit veldsteen, eveneens werd vernield. In 1924
werd de toren in zijn oorspronkelijke stijl wederopgebouwd. De
kerk werd neogotisch verbouwd en in 1968-1970 gerestaureerd.
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GRAFSTEEN HEREN VAN LICHTERVELDE
In een zijkapel van de Sint-Martinuskerk ligt het
praalgraf
van
Jacob
van
Lichtervelde
(†1432).
Hij was onder meer soevereinbaljuw van het graafschap Vlaanderen in de beginperiode van de Bourgondische hertogen. Deze
geklasseerde graftombe, uit zwarte Doornikse arduin, is een
kunsthistorische bezienswaardigheid. Tegen de muur van de
grafkapel zijn de figuren van Lodewijk van Lichtervelde (†1376),
familiegenoot van Jacob, en zijn vrouw in halfverheven beeldhouwwerk uitgebeeld.
WATERTOREN
De watertoren staat in voor de drinkwatervoorziening van de gemeenten Tielt, Pittem en Ardooie.
De kuip van de toren heeft een buitendiameter van 26,40m en
heeft een capaciteit van 2,3 miljoen liter. Het hoogteverschil tussen de top van de toren en het maaiveld bedraagt 36m. Daarmee
is de watertoren één van de grootste watertorens in Vlaanderen.

KASTEEL VAN ARDOOIE
Kasteel van Ardooie, voorheen gekend als Kasteel de Jonghe
d’Ardoye is een classicistisch kasteel uit het laatste kwart van de
18de eeuw, met neoclassicistische verbouwingen uit het laatste
kwart van de 19de eeuw. Het omringend kasteelpark werd voor
een groot stuk verkocht aan de Provincie West-Vlaanderen.
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DE WATERBEK
Het provinciebestuur heeft een waterbufferbekken aangelegd
in Ardooie met een knuppelpad, heuvels, vijver en beekjes is het
een mooie locatie om te wandelen en even tot rust te komen. Het
gemeentebestuur van Ardooie heeft in 2018 de groenzone, op
wandelafstand van het centrum, opgewaardeerd en omgedoopt
tot ‘De Waterbek’. Er is een schapenweide, speelzone, picknickruimte, looppiste en vogelkijkhut.
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PITTEM
Het landelijke Pittem met een oppervlakte van 3.442 ha heeft 2 belangrijke woonkernen: Pittem en de deelgemeente Egem. Pittem met
deelgemeente Egem heeft zo’n 6700 inwoners. De landbouw neemt tot op heden nog steeds een belangrijke plaats in, maar er is een merkbare verschuiving naar tuinbouw en zelfs naar fruit- en bloemenkweek. Meer dan 800 arbeiders vinden werk in eigen gemeente, hoofdzakelijk in de bouwsector en de textielnijverheid. De gemeente Pittem wordt doorkruist met belangrijke en drukke rijkswegen. Pittem en
deelgemeente Egem zijn woon- en landbouwdorpen in Zandlemig Vlaanderen. Het Pittems landschap laat een golvende indruk na en het
dorpscentrum ligt bovenop een alleenstaande heuvel.
WIELRENNERS UIT DE STREEK:
GORIK GARDEYN, STIJN NEIRYNCK (neef van Yves Lampaert)
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ONZE – LIEVE - VROUWKERK
Het dorpsbeeld te Pittem wordt gedomineerd door de stoere Romaanse toren van de Onze Lieve
Vrouwkerk (11de eeuw). De achthoekige romaanse toren van de Onze Lieve Vrouwkerk is als monument geklasseerd sinds 1937. Ook de romaanse noordmuur aan het hoogaltaar is bezienswaardig.
De Godelievekapelletjes rondom de kerk werden gerestaureerd in 1978 en in 2014. Zij getuigen van
een Godelievedevotie die ontstond in 1676.

50°59’40.1”N 3°16’04.1”E
© Westtoer

M

km 6,4

PITTEM

COÖRDINATEN

BEZOEKERSCENTRUM FERDINAND VERBIEST
Pittem leeft en bruist van de energie. Ze zijn dan ook terecht
trots op hun wereldburger Ferdinand Verbiest, die een zeer
belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van China en de
wetenschap. Zijn levensverhaal kan je ontdekken in het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest.

50°59’41.7”N 3°15’58.2”E
© Ferdinand Verbiest

HARELBEKE
Harelbeke ademt koers. Naast heel wat (ex-)renners en rensters die wonen of woonden in de stad, vinden in Harelbeke jaarlijks heel wat
wielerwedstrijden plaats. Van jeugdwedstrijden tot elite, maar ook verschillende parochianenkoersen. Om het fietsen bij alle inwoners
te stimuleren kunnen inwoners zelfs een subsidie krijgen om een ‘dorpelingenkoers’ op touw te zetten. Van de jongste spruit tot de charmante grijsaard, er is een ruim aanbod aan fietsuitdagingen.
RENNERS EN RENSTERS UIT DE STREEK:
ELI ISERBYT, HUBERT HUTSEBAUT, JULIEN VERMOTE, ALPHONSE VERMOTE, XANDRO MEURISSE, ANN-SOPHIE DUYCK, SHARI BOSSUYT
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KOPEREN BROUWKETEM
De kuip die daar in 2002 is geplaatst op initiatief van Brouwerij Debrabandere (Rijksweg 33), zou dateren van circa 1945. In
2003 plaatst kunstenaar Luc Lapere een drinkende kikker op de
top van de ketel, wijzend in de richting van de verderop gelegen
brouwerij.
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KUURNE
Kuurne is een gemeente van 14.000 inwoners aan de Leie en wordt ook de Ezelsgemeente genoemd. Een inwoner van Kuurne wordt een
ezel genoemd en het komt terug in de identiteit van de gemeente. Zo zijn er de ezelsfeesten, ezelsbier, ezelspaté en ieder jaar wordt er een
koning Ezel verkozen.
RENNERS EN RENSTERS UIT DE STREEK:
JOZEF VERHELST, FREDERIEK NOLF, DIRK DEMOL, LIESELOT DECROIX
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STOKERIJMOLEN KUURNE
Deze staakmolen werd opgericht op een kunstmatige molenwal.
Hij kwam daar rond 1796, toen de eerste eigenaar Louis Carpentier van Kortrijk naar Kuurne kwam wonen. Louis nam zijn
molen die vroeger aan de Gentsesteenweg stond, bij zijn verhuis
gewoon mee. Vanaf toen werd de molen gebruikt als stokerijmolen. Hij kreeg die naam omdat de molen waarschijnlijk mout
maalde voor de Kuurnse stokerij van Carpentiers echtgenote,
Barbara Holvoet. De molen is sinds 1943 erkend als monument.
In 1959 werd hij buiten werking gesteld en door de gemeente
aangekocht. Ondanks de herstellingen in 1963 was het verval
onvermijdelijk. Momenteel wordt de molen gerestaureerd en is
hij niet toegankelijk.

WAREGEM
Waregem da’s koers. Fietsen en paarden. Waregem is de aankomststad van Dwars door Vlaanderen. Naast de aankomst van Gent-Welvelgem werden hier nog tal van wielerwedstrijden georganiseerd. Het Wereldkampioenschap finishte hier in 1957 in het regenboogstadion
en ook het Belgisch kampioenschap vond al drie keer plaats in Waregem. Naast een rol in Belgische wegwedstrijden was Waregem ook
onderdeel van een rit in de Ronde van Frankrijk, toen het peloton in 2007 van Waregem tot Compiègne reed. In het veldcross seizoen
organiseert Waregem de Cyclocross Masters. In 2014 vond hier zelfs het BK veldrijden plaats. Waregem is dus duidelijk een stad dat koers
ademt.
RENNERS EN RENSTERS UIT DE STREEK:
IGOR DECRAENE (wereldkampioen tijdrijden junioren 2013), JENS DEBUSSCHERE
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SPORT VLAANDEREN WAREGEM
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Sport Vlaanderen Waregem ligt pal naast de befaamde Waregemse renbaan. Het is dus niet verwonderlijk dat het centrum
helemaal in het teken van de paardensport staat. Het complex
is een modern ruitersportcentrum, waar de meeste ruitersportdisciplines kunnen worden beoefend. Er is een focus op de
olympische disciplines: dressuur, jumping en eventing. Het ruitersportcentrum in de Veldloopstraat beschikt over twee overdekte rijbanen, een opleidingscentrum voor eventing, drie grote
openluchtpistes, stalling voor meer dan 100 paarden, diverse
weides en een modern sporthotel voor 100 personen. Het sporthotel is onder meer bijzonder geliefd bij wielerploegen (zowel
amateurs, liefhebbers als wielertoeristen) voor trainingen, wedstrijden en ritten in de mooie regio. Het sporthotel staat ook
open voor individuele sportbeoefenaars tijdens deelname aan
wedstrijden en evenementen.

WAREGEM

COÖRDINATEN

50°88’52.8.2”N 3°44’75.5.2”E
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WAREGEM
M

km 24.4/33.4/183.7

GAVERBEEKHIPPODROOM

V

km -0.2/120

De Hippodroom is 17 hectare groot, elk weekend van begin mei
tot september worden hier drafrennen gehouden. Waregem is
ook wel gekend als ‘stad in galop’ omwille van Waregem Koerse.
De eerste editie van Waregem Koerse werd – onder impuls van
Jules Storme - gereden op maandag 30 augustus 1847, niet op de
(toen nog onbestaande) hippodroom, maar wel op straat. Waregem Koerse vindt sinds 1849 plaats op de eerste dinsdag na de
laatste zondag van augustus. Waregem Koerse is het sluitstuk
van de jaarlijkse Waregemse Koerse Feesten die één week lang
plaatsvinden. De Hippodroom wordt gebruikt voor meer dan
paardenrennen alleen: andere hippische evenementen, jaarlijkse veldloopwedstrijd Jongerencross of het BK veldrijden in
2014.

WAREGEM

COÖRDINATEN

50°88’53.7.8”N 3°44’10.7.3.1”E

M

km 24.4/33.4/183.7

HIPPO.LOGGIA EN HIPPO.WAR

V

km -0.2/120

De Hippo Loggia is een tribunegebouw op de Hippodroom. Op
het 2e verdiep bevindt zich het gratis bezoekerscentrum HIPPO
WAR over de rol van het paard tijdens WO I, maar ook de belangrijke link tussen de Amerikanen en Waregem komt aan bod. Op
de 3e verdieping kan je een lekker hapje eten in het restaurant
van David Selen, l’Improviste. Ook kan je in de Hippo Loggia
terecht voor een event.

WAREGEM

COÖRDINATEN

50°88’37.2.2”N 3°44’06.5.8.”E

M

km 24.4/33.4/183.7

OBSTACLE ROTONDE LEEUWKESTRAAT/HOLSTRAAT

V

km -0.2/120

Het bronzen kunstwerk van kunstenaar Jean Claeys is een
momentopname van een paard in volle beweging. ‘Obstacle/
hindernis’ verwijst naar een beeldopname op het moment dat
het paard remt voor een hindernis, waarbij ook de ruiter is
afgebeeld in een passende beweging. Het beeld ‘Obstacle’ werd
geschonken door de Waregemse Fifty-One Club naar aanleiding
van 160 jaar Waregem Koerse.

WAREGEM

COÖRDINATEN

50°88’24.8.5. N”3°44’02.9.7.”E

M

km 24.4/33.4/183.7

VOORMALIG KARMELIETENKLOOSTER – KARMELDREEF

V

km -0.2/120

Het voormalig hersteloord Karmelberg was vroeger het klooster van de zusters karmelietessen van de Apostolische Kerk met
geïntegreerde Sint-Jozefskerk. Het klooster werd in 2009 verlaten door de laatste zusters en is sinds 2019 heropend als woonzorgcentrum.

WAREGEM

COÖRDINATEN

© Stadbestuur Waregem

© Stadbestuur Waregem

© Stadbestuur Waregem

50°88’09.9.4” N 3°46’41.9.5” E
© Stadbestuur Waregem
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WAREGEM
M

km 24,4/33,4/183,7

FLANDERS FIELDS AMERICAN CEMETERY

V

km -0,2/120

Deze begraafplaats is de enige begraafplaats in België van
gesneuvelde Amerikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog
en tevens ook kleinste van zijn soort in Europa. Deze rustplaats
is in eeuwige erfpacht van de USA en wordt onderhouden door
de American Battle Monument Commission. Op 30 mei 1927
vloog Charles Lindbergh over deze begraafplaats in zijn Spirit
of St. Louis om zijn gevallen landgenoten te groeten en ‘poppies’ over hun graven uit te strooien. Dat gebeurde 9 dagen na
zijn historische vlucht over de Atlantische oceaan. Ieder jaar,
op de zondag dichtst bij 30 mei, wordt op de begraafplaats de
herdenkingsdag Memorial Day gehouden voor de Amerikaanse
oorlogsslachtoffers. Voormalige president USA Barack Obama
bezocht het FFAC op 26 maart 2014.

WAREGEM

COÖRDINATEN

50°52’26.4”N 3°27’11.8”E

M

km 26, 9

V

km -0,2

DESSELGEM

COÖRDINATEN

50°88’27.3”N 3°35’50.3” E

© Stadbestuur Waregem

BRIEK SCHOTTEPLEIN
Op het pleintje staan twee kunstwerken. Het eerste is de IJzeren
Briek en is van de hand van Johnny Behaeghe en refereert aan
de vlasstreek. Het tweede is een bronzen borstbeeld van Yvan
Behaeghe. Een rustbank en infoborden vervolledigen het plein.
Aan de gevel van de aanpalende woning hangt een foto van
Schotte gemaakt door Stephan Vanfleteren. Briek Schotte ging
naar school in Desselgem en reed er zijn eerste koers.

© Stadbestuur Waregem

ANZEGEM
Anzegem telt ruim 14.000 inwoners, die Anzegemnaars worden
genoemd. Anzegem is een relatief landelijke gemeente in het
heuvelland tussen de rivieren de Leie en de Schelde. De bijnaam

van Anzegem is de Gapersgemeente en de inwoners worden ook
wel Gapers genoemd.

RENNERS UIT DE STREEK:
SEP VANMARCKE

M

km 51,1

V

km 14,1

TIEGEM

COÖRDINATEN

50°48’59.8”N 3°27’47.8”E

WITTE BERGMOLEN EN UITKIJKTOREN (TIEGEMBERG)
De witte bergmolen werd omstreeks 1880 opgetrokken ter vervanging van een houten staakmolen uit 1738. De uitkijktoren
(verrekijker) fungeerde als uitkijkpost voor Duitse troepen. Bij
helder weer kon men van hieruit 111 kerktorens zien en zelfs
een glimp van Brugge opvangen. Dat speelde in het voordeel van
de Duitsers tijdens Wereldoorlog I. Doordat ze daar op uitkijk
stonden, zagen ze al van ver de Amerikanen uit Waregem en
de Engelsen uit Ingooigem komen. Door dat strategisch voordeel deden de geallieerden er maar liefst drie dagen over voor
ze Tiegem konden bevrijden. Winston Churchill, de toenmalige
minister van munitie, kwam zelfs in Ingooigem kijken waarom
het zo lang duurde vooraleer ze over Tiegemberg geraakten.
De uitkijktoren kun je momenteel niet meer opklimmen, maar
blijft een mooi ijkpunt in het landschap.
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ANZEGEM
M

km 51,1

V

km 14,1

TIEGEM

COÖRDINATEN

50°48’59.8”N 3°27’47.4”E

M

km 51,1

V

km 14,1

TIEGEM

COÖRDINATEN

50°48’59.7”N 3°27’52.0”E

SCHEVE KERKTOREN TIEGEM
Toen Napoleon aan de macht was, liet hij op kerktorens tussen
Parijs en Wenen een semafoor of een optische telegraaf plaatsen. Hiervoor moest een deel van de toren afgebroken worden.
Met die semafoor stuurden ze dan van kerktoren naar kerktoren
signalen of tekens door (geheime boodschappen). In drie uur
tijd konden ze zo van Parijs naar Wenen een boodschap doorsturen. Heel wat vlugger dan een koerier op zijn paard. De toren
werd nadien heropgebouwd, maar staat sindsdien dus scheef.

© Anzegem

HET SINT-ARNOLDUSPARK (TIEGEMBOS)
Het Sint-Arnolduspark werd eind 19de eeuw aangelegd, nadat
er zich een paar miraculeuze genezingen zouden hebben voorgedaan. Er werd een kapel gebouwd en er kwamen kunstmatige
rotsen, vijvers, fonteinen, wandelpaden en een ligweide. Vooral
de rotspartijen in cement, een typisch Belgisch verschijnsel,
zijn de moeite waard. Vandaag wordt het park nog altijd bezocht
door bedevaarders, maar ook wandelaars en natuurliefhebbers
komen er zeker aan hun trekken. Er is ook een speeltuin voor
de kinderen. Aan de rechterzijde van de Tiegemberg (halfweg
de beklimming) is ook een bescheiden autokampeerterrein ter
beschikking om in deze rustige omgeving enkele dagen te vertoeven.

© Anzegem

© Anzegem

M

km 54,7 V km 17,7

KASTER

KASSEISTROOK VARENTSTRAAT
Deze kasseistrook van 2 km lang is een beschermd monument,
de straat was een deel van de Romeinse heerweg tussen Bavai
en Oudenburg. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist,
wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er hun geliefde
sport te beoefenen.

COÔRDINATEN

50°48’42.7”N 3°30’13.5”E
© Anzegem

AVELGEM
Avelgem is een gemeente in West-Vlaanderen en telt zo’n 10 000 inwoners. Avelgem is gelegen langs de Schelde tegen de grens met de
provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen.
WIELRENNERS UIT DE STREEK:
MARC DE MEYER, POL DE MAN, ARJEN LIVYNS-KERKHOVE
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KLUISBERGEN
Kluisbergen is een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente, genoemd naar de Kluisberg in het zuiden,
ligt in het heuvelachtige landschap van de Vlaamse Ardennen aan
de rechteroever van de Schelde. Ten zuiden ligt de Waalse fusie-

M

km 62,2

V

km 25,2

BERCHEM

gemeente Mont-de-l’Enclus, die eveneens hiernaar genoemd is.
Kluisbergen telt ruim 6000 inwoners, die Kluisbergenaars worden
genoemd. De hoofdplaats van de gemeente is Berchem.

NIEUWE KWAREMONT
De Nieuwe Kwaremont is een beklimming in de Vlaamse Ardennen. Over 3,1 kilometer stijg je met een gemiddeld hellingspercentage van 3,3% dat oploopt tot 6,7%.

COÔRDINATEN

50°46’36.6”N 3°31’22.8”E
© Climbfinder

M

km 70,9

ZEELSTRAAT

ZULZEKE

Zeelstraat vanuit Zulzeke is een beklimming in de regio Vlaamse
Ardennen. Hij is 3.3 kilometer lang en overbrugt 108 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 3%. De top van
de beklimming ligt op 122 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°46’36.6”N 3°31’22.8”E
© Climbfinder

M

km 88,4

STOOKTESTRAAT

BERCHEM

Stooktestraat is een beklimming in de Vlaamse Ardennen. De
klim is 1 kilometer lang en overbrugt 57 hoogtemeters met een
gemiddeld stijgingspercentage van 5.9%. De top van de beklimming ligt op 76 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°47’07.2”N 3°32’55.5”E
© Climbfinder

M

km 99,7

V

km 36,0

BERCHEM

KORTEKEER
Stooktestraat is een beklimming in de Vlaamse Ardennen. De
klim is 1 kilometer lang en overbrugt 57 hoogtemeters met een
gemiddeld stijgingspercentage van 5.9%. De top van de beklimming ligt op 76 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°47’54.9”N 3°34’59.6”E
© Climbfinder

RONSE
Ronse is een echte wielerstad: de stad organiseerde al driemaal het
BK (1983, 1991 en 2007) en was al twee keer de aankomstplek van
het wereldkampioenschap (1963 en 1988). Die twee WK’s staan nog
in het geheugen gegrift van menig wielerliefhebber. In 1963 zegevierde Benoni Beheyt voor zijn kopman en favoriet Rik Van Looy,
terwijl in 1988 streekgenoot Claude Criquielion op dramatische
wijze naast de regenboogtrui greep: hij belandde in de dranghek-
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ken toen hij Steve Bauer wilde passeren waardoor uiteindelijk
Maurizio Fondriest wereldkampioen werd. Veel wielertoeristen
ontdekken de prachtige klimmetjes en fantastische vergezichten in
Ronse vanop de fiets. Het wielertoerisme leeft echt in Ronse want
niet enkel profwielrenners en liefhebbers komen hier vaak trainen,
maar ook personen met een elektrische fiets genieten van de mooie
natuur.
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RONSE
M

km 93 V km 29,2/71,6

RONSE

HOTOND
De Hotondberg markeert het hoogste punt van de provincie
Oost-Vlaanderen en ligt op Zandstraat. Vanaf de Kruisstraat
betekent dit voor alle renners een pittig stuk vals plat dat nooit
te onderschatten is. De beklimming heeft een hellingsgraad van
3,2% en is op het steilste punt 11,2%. De klim is 4,5 km lang.

COÖRDINATEN

50°46’03.9”N 3°34’35.7”E
© Julien Delfosse

M

km 119

V

km 55

RONSE

KANARIEBERG
De Kanarieberg beklimt de zuidflank van de Muziekberg en
met een gemiddelde van bijna 9% is deze helling een serieuze
kuitenbijter die na een kilometer eindigt in het sprookjesachtige Muziekbos. De Kanarieberg maakt ook deel uit van de taaie
Flandrien Challenge.

COÖRDINATEN

50°45’32.6”N 3°39’12.7”E
© Climbfinder

MONT DE L’ENCLUS
Mont-de-l’Enclus (Nederlands: Kluisberg) is een gemeente in de
Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 3000
inwoners en ligt aan de zuidkant van de Vlaamse Ardennen in

M

km 79,7/131,7

V

km 68

ROZENAKEN RUSSEIGNIES

het Pays des Colline. De Vlaamse gemeente aan de noordkant van
deze heuvel heet Kluisbergen. Officieus wordt deze Henegouwse
gemeente in het Nederlands ook wel “Kluisberg” genoemd.

KNOKTEBERG – TRIEU
Knokteberg is een beklimming in de regio Pays des Collines.
Hij is 1.3 kilometer lang en overbrugt 91 hoogtemeters met een
gemiddeld stijgingspercentage van 7%. De top van de beklimming ligt op 119 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°45’55.5”N 3°31’41.6”E

MAARKEDAL
Maarkedal is een gemeente in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente telt ruim 6.000 inwoners, die Maarkedallers
worden genoemd. De naam ‘Maarkedal’ is ontleend aan de Maarke-
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beek, een watergang die doorheen de gemeente vloeit. Maarkedal
ligt in de Vlaamse Ardennen.
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MAARKEDAL
M

km 101,8/141,9

V

km 38,1/78,2

ETIKHOVE

COÖRDINATEN

MARIABORRESTRAAT
De Mariaborrestraat is vooral bekend uit de Vlaamse voorjaarsklassieker in het wielrennen. Deze kasseistrook is in totaal 2.400
meter lang en bevat de beklimming van de Steenbeekdries en de
afdaling van de Stationsberg. In 2003 werden er putten in de
afdaling van de Stationsberg gevuld om te voorkomen dat er in
het wielrennen gevaarlijke situaties zouden optreden.

50°48’26.0”N 3°36’23.8”E
© Climbfinder

M Km 113,1

V

49,4

SCHORISSE

BERG TEN HOUTE
Berg ten Houte is een beklimming in de regio Vlaamse Ardennen. Hij is 1.1 kilometer lang en overbrugt 69 hoogtemeters
met een gemiddeld stijgingspercentage van 6.2%. De top van de
beklimming ligt op 116 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°48’26.0”N 3°36’23.8”E
© Climbfinder

OUDENAARDE
Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse Ardennen, maar de stad heeft echter veel meer in petto. Of je nu houdt
van natuur, cultuur, heerlijke streekproducten of sportieve uitdagingen: verrassende ontdekkingen liggen achter elke hoek. Vakantie in eigen land, veilig en dichtbij. Oudenaarde heeft een bruisend

M

km 101,6 V km 37,9

OUDENAARDE

COÖRDINATEN

50°50’37.6”N 3°36’12.6”E

M

km 146,1

V

km 82,4

OUDENAARDE

centrum met meer dan 100 cultuurhistorische gebouwen en z’n
iconische stadhuis dat op de UNESCO werelderfgoedlijst prijkt.
Rondom de stad zorgen de Vlaamse Ardennen voor natuurschoon
waar niet alleen fietsers, maar ook wandelaars een paradijs op
aarde vinden.

MOU – MUSEUM VAN OUDENAARDE
Het MOU is ondergebracht in het stadhuis, de trots van Oudenaarde. Onze collectie van 37 wandkleden, waarvan 18 tentoongesteld in de aanpalende lakenhalle; breidt zich bovendien
voortdurend uit! Het tweede grote luik van uw bezoek is de collectie edelsmeedkunst, een van de grootste in Vlaanderen. Van
22 april tot en met 30 september 2022 loopt in het MOU de tentoonstelling ‘Beestig! Dieren in de wandtapijtkunst 1500-1700’.
Het bijzonder rijke thema van diervoorstellingen in de wandtapijtkunst wordt hier belicht.

© MOU

www.mou-oudenaarde.be

LADEUZE
Ladeuze is een beklimming in de regio Vlaamse Ardennen. Hij is
1.1 kilometer lang en overbrugt 65 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 5.8%. De top van de beklimming
ligt op 83 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°49’34.2”N 3°37’45.9”E
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OUDENAARDE
M

km 155

V

km 91,3

OUDENAARDE

DOORN
De Doorn wordt soms opgenomen in het parcours van de Vlaamse voorjaarsklassieker in het wielrennen, zoals de Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. De kasseistrook is zo’n 1650
meter lang.

COÖRDINATEN

50°52’31.5”N 3°35’38.6”E

KRUISEM
Kruisem is een gemeente met een sterk groen en landelijk karakter. De gemeente, gekenmerkt door een golvend landschap, vormt
zowat de poort van de Vlaamse Ardennen. De sympathieke rust
ervaar je vooral in de kleinere kerkdorpen met hun pittoreske sfeer.
Kruisem heeft dan ook vele toeristische troeven: negen kastelen,

drie molens, een uitkijktoren, meerdere natuurgebieden en vele
eeuwenoude hoeves. Deze bezienswaardigheden kan je ontdekken
via diverse recreatieve routes.
Naast zijn landelijk en residentieel karakter is Kruisem ook een
zeer dynamische, moderne en welvarende gemeente.

WIELRENNERS UIT DE STREEK:
JOLIEN VERSCHUEREN (1990-2021)

M

km 157

V

km 94

WANNEGEM-LEDE

SCHIETSJAMPETTERMOLEN MET ORIËNTATIETAFEL
Deze staakmolen kende een bewogen geschiedenis. Al in de 16de
eeuw stond op deze plaats in Wannegem-Lede een windmolen.
Deze molen, in de volksmond ‘Grote Molen’ of ‘Steyaertsmolen’
genoemd, waaide op 27 oktober 1959 om. De huidige molen werd
in 1981 overgebracht vanuit het West-Vlaamse Houtave (Zuienkerke). Dat verliep niet zonder problemen. Tijdens de ontmanteling wilde de plaatselijke veldwachter met een vuurwapen verhinderen dat de molen werd opgeladen. De molen kreeg op die
manier zijn naam.

© Gemeente Kruisem

ORIËNTATIETAFEL

COÖRDINATEN

50°53’34.7”N 3°32’51.8”E

Aan de voet van de Schietsjampettermolen, gelegen langs de
Huisepontweg, staat een oriëntatietafel. Het gemeentebestuur
verkreeg hiervoor de steun van de VZW Toerisme Vlaamse
Ardennen en van moleneigenaar Etienne Van Hoe. Vanaf deze
stek zijn zelfs de torens van Gent zichtbaar!
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© Gemeente Kruisem
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KRUISEM
M

km 157

V

km 94

WANNEGEM-LEDE

COÖRDINATEN

50°51’10.7”N 3°28’48.0”E

M

km 162

V

km 98,3

NOKERE

KASTEEL DE GHELLINCK D’ELSEGHEM
Het kasteel van Wannegem-Lede, ook het ‘Petit Trianon’ (cfr.
park van Versailles, 1755) van Vlaanderen genoemd, is een
schoolvoorbeeld van een laat 18de-eeuws ‘maison de plaisance’
in zuivere classicistische of Louis XVI stijl. Het gebouw (178586) werd ontworpen door Barnabé Guimard (1731-1805), leerling van Jacques IV Angel Gabriel (de wederopbouwer van Versailles) en tevens bouwmeester (i.o.v. Karel van Lorreinen) van
het Koningsplein en het Warandeplein te Brussel. Opdrachtgever was Alphonse Pierre Antoine Baut de Rasmon (1756-1833),
afkomstig uit een kapitaalkrachtige Gentse familie van industriëlen en lid van diverse besturen tot het hoogste niveau (o.m.
de Staten-Generaal). Zijn vader had de heerlijkheid Wannegem-Lede in 1765 gekocht van de familie Montmorency.

© Gemeente Kruisem

NOKEREBERG
Nokereberg is een kasseibeklimming in de regio Vlaamse Ardennen. Hij is 0.4 kilometer lang en overbrugt 20 hoogtemeters
met een gemiddeld stijgingspercentage van 5.3%. De top van de
beklimming ligt op 58 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°53’08.1”N 3°30’14.6”E
© Climbfinder

M

km 171,7

V

km 108

NOKERE

HERLEGEMSTRAAT
De Herlegemstraat is de laatste kasseistrook die de mannen te verteren krijgen in Dwars door
Vlaanderen.

COÖRDINATEN

50°53’31.4”N 3°28’35.8”E

M

km 175,4

V

km 111,7

NOKERE

HOLSTRAAT
Holstraat is een beklimming in de regio Leiestreek. Hij is 1 kilometer lang en overbrugt 48 hoogtemeters met een gemiddeld
stijgingspercentage van 4.6%. De top van de beklimming ligt op
79 meter hoogte.

COÖRDINATEN

50°49’52.4”N 3°29’46.3”E
© Climbfinder
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DWARS DOOR VLAANDEREN DOOR DE JAREN HEEN
Dwars door Vlaanderen wordt voor het eerst verreden in 1945. De
wedstrijd heet dan nog Dwars door België en is een tweedaagse rittenkoers die het land letterlijk doorkruist. De organisatoren gaan
tot en met 1964 in zee met vijf verschillende partners: Sint-Truiden, Spa, Genk, Eisden en Ciney. Vanaf 1965 is Dwars door België niet langer een tweedaagse maar wel een eendagskoers met
Waregem als vertrek- en aankomstplaats. Tussen 1999 en 2006 is
Kortrijk startplaats, een rol die sinds 2007 is overgenomen door
Roeselare. Een rit dwars door België!
Het verhaal van Dwars door België begint in Sint-Truiden. In de
eerste editie verschijnen slechts dertig renners aan de start. Samen
met de 21-jarige Belgische kampioen Rik Van Steenbergen topt
Briek Schotte het deelnemersveld. Via Mechelen, Dendermonde,
Aalst, Zingem en Kruishoutem bereikt het peloton Waregem na 175
kilometer wedstrijd. Daar toont de aalvlugge Van Steenbergen zich
de snelste. Hij wint voor Briek Schotte en Norbert Callens.
Al vanaf de eerste editie speelt een drukke wielerkalender een
grote rol in de ontwikkeling en groei. In 1965 doet zich opnieuw
een agendaprobleem voor. Waregem Vooruit krijgt door de Wielerbond 19 april toegewezen, twee dagen na de Ronde van Vlaanderen. Een tweedaagse organiseren vlak na een zware koers als de
Ronde van Vlaanderen ligt bijzonder moeilijk. Daarom neemt het
bestuur de beslissing om hun intussen tot een traditie uitgegroeide

heen-en-terug-klassieker om te vormen tot een eendagskoers.
In 2007 verhuist de start van Dwars door Vlaanderen van Kortrijk
naar Roeselare. De eerste editie van Dwars door Vlaanderen met
start in Roeselare levert met Tom Boonen meteen een winnaar van
formaat op.
In 2010 stapt Waregem Vooruit mee in het verhaal van Flanders
Classics, de organisatie die zes Vlaamse voorjaarskoersen bundelt.
Begin maart 2012 kondigt Waregem Vooruit-voorzitter Carlo Lambrecht op een persconferentie de geboorte van een nieuwe wedstrijd voor vrouwen aan. De winnares van die eerste editie was de
Nederlandse Monique van de Ree. Dwars door Vlaanderen voor
vrouwen heeft al een grote progressie gemaakt: van een lokale
koers naar een wedstrijd met UCI-label, goede visibiliteit in de
media en een stevig deelnemersveld.
Bij de mannen zijn Yves Lampaert, Niki Terpstra, Niko Eeckhout,
Tristan Hoffman en Walter Godefroot mederecordhouders, waarbij die eerste de enige is met 2 opeenvolgende overwinningen. Bij
de dames is het Amy Pieters die met 3 opeenvolgende overwinningen in 2014, 2015 en 2016 recordhoudster is.
Van de 9 verreden edities voor vrouwen kon 8 keer een Nederlandse winnen.

TROFEE
De winnaar en winnares van Dwars door Vlaanderen krijgen elk jaar
een pluchen paard als trofee. De link tussen Dwars door Vlaanderen
en het renpaard is niet ver te zoeken. Beide wedstrijden kennen hun
ontknoping in Waregem. Daar vindt elk jaar Waregem Koerse, een
reeks van paardenwedrennen, plaats in de Hippodroom. Die is sinds
2021 bovendien de startlocatie voor de wedstrijd van de vrouwen.
De paardjes worden geschonken aan de stad door een lokale marktkramer van Waregem.
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ERELIJST ELITE VROUWEN
YEAR

1st

2021

NL

2020

2nd

Annemiek van Vleuten

PL

Niet verreden

3th

Katarzyna Niewiadoma

US

Niet verreden

Alexis Ryan
Niet verreden

2019

NL

Ellen van Dijk

IT

Marta Bastianelli

NL

Lucinda Brand

2018

NL

Ellen Van Dijk

NL

Amy Pieters

NL

Floortje Mackaij

2017

FI

Lotta Lepistô

AU

Gracie Elvin

DE

Lisa Brennauer

2016

NL

Amy Pieters

BE

Jolien D’Hoore

GB

Eileen Roe

2015

NL

Amy Pieters

NL

Floortje Mackaij

DK

Christina Siggaard

2014

NL

Amy Pieters

NL

Kim de Baat

AU

Amy Cure

2013

NL

Kirsten Wild

BE

Jolien D’Hoore

NL

Monique van de Ree

2012

NL

Monique van de Ree

BE

Gilke Croket

NL

Petra Dijkman
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ERELIJST ELITE MANNEN
YEAR

1st

2021

NL

2020

2nd

Dylan van Baarle

FR

Niet verreden

3th

Christophe Laporte

BE

Niet verreden

Tim Merlier
Niet verreden

2019

NL

Mathieu van der Poel

FR

Anthony Turgis

LU

Bob Jungels

2018

BE

Yves Lampaert

NL

Mike Teunissen

BE

Sep Vanmarcke

2017

BE

Yves Lampaert

BE

Philippe Gilbert

KZ

Alexey Lutsenko

2016

BE

Jens Debusschere

FR

Bryan Coquard

BE

Edward theuns

2015

BE

Jelle Wallays

BE

Edward Theuns

NL

Dylan Van Baarle

2014

NL

Niki Terpstra

US

Tyler Farrar

SI

Borut Bozic

2013

IT

Oscar Gatto

SI

Borut Bozic

AU

Mathew Hayman

2012

NL

Niki Terpstra

FR

Sylvain Chavanel

NL

Koen De Kort

2011

BE

Nick Nuyens

GB

Geraint Thomas

US

Tyler Farrar

2010

DK

Matti Breschel

BE

Bjorn Leukemans

NL

Niki Terpstra

2009

BE

Kevin Van Impe

BE

Niko Eeckhout

BE

Tom Boonen

2008

FR

Sylvain Chavanel

NL

Steven De Jongh

BE

Niko Eeckhout

2007

BE

Tom Boonen

BE

Niko Eeckhout

AU

Stuart O’Grady

2006

BE

Frederik Veuchelen

GB

Jeremy Hunt

FR

Lloyd Mondory

2005

BE

Niko Eeckhout

GB

Roger Hammond

IT

Gabriele Balducci

2004

BE

Ludovic Capelle

EE

Jaan Kirsipuu

GB

Roger Hammond

2003

AU

Robbie McEwen

AU

Baden Cooke

NL

Max Van Heeswijk

2002

AU

Baden Cooke

HU

Laszlo Bodrogi

BE

Jo Planckaert

2001

BE

Niko Eeckhout

BE

Wilfried Peeters

LV

Arvis Piziks

2000

NL

Tristan Hoffman

BE

Peter Van Petegem

DK

Lars Michaelsen

1999

BE

Johan Museeuw

BE

Michel Vanhaecke

BE

Chris Peers

1998

BE

Tom Steels

BE

Johan Capiot

BE

Andrei Tchmil

1997

BE

Andrei Tchmil

FR

Ludovic Auger

BE

Hans De Clercq

1996

NL

Tristan Hoffman

BE

Edwig Van Hooydonck

DK

Brian Holm

1995

NL

Jelle Nijdam

BE

Tom Steels

IT

Adriano Baffi

1994

BE

Carlo Bomans

BE

Marc Sergeant

BE

Ludwig Willems

1993

BE

Johan Museeuw

IT

Franco Ballerini

BE

Jo Planckaert

1992

DE

Olaf Ludwig

NL

Mauro Zanoli

BE

Jean-Pierre Heynderickx

1991

BE

Eric Vanderaerden

DE

Uwe Raab

DE

Remig Stumpf

1990

BE

Edwig Van Hooydonck

NL

Adrie Van Der Poel

BE

Marc Sergeant

1989

BE

Dirk De Wolf

NL

Theo De Rooy

BE

Johan Museeuw

1988

NL

John Thalen

BE

Fons De Wolf

NL

Nico Verhoeven

1987

NL

Jelle Nijdam

BE

Herman Frison

IE

Sean Kelly

1986

BE

Eric Vanderaerden

NL

Adrie Van Der Poel

NL

Peter Stevenhaagen

1985

BE

Eddy Planckaert

BE

Eric Vanderaerden

BE

Jef Lieckens

1984

BE

Walter Planckaert

BE

Rudy Matthijs

BE

Marc Sergeant

1983

BE

Etienne De Wilde

NL

Jan Raas

BE

Eric Vanderaerden

1982

NL

Jan Raas

BE

Jean-Luc Vandenbroucke

BE

Eddy Vanhaerens

1981

BE

Frank Hoste

NL

Cees Priem

BE

Gerrit Van Gestel

DWARS DOOR VLAANDEREN 2022 / COMMENTARY GUIDE

20

ERELIJST ELITE MANNEN
YEAR

1st

2nd

1980

NL

Johan Van Der Meer

NL

Jan Raas

BE

Guido Van Sweevelt

1979

BE

Gustaaf Vanroosbroeck

BE

Walter Planckaert

NL

Jan Raas

1978

NL

Adri Jos Schipper

BE

Frank Hoste

BE

Guido Van Sweevelt

1977

BE

Walter Planckaert

BE

Eric Leman

BE

Marc Demeyer

1976

BE

Willy Planckaert

BE

Marc Demeyer

BE

Walter Planckaert

1975

NL

Cees Priem

NL

Tino Tabak

BE

Roger Swerts

1974

BE

Louis Verreydt

BE

Ronald Dewitte

NL

René Pijnen

1973

BE

Roger Loysch

BE

Jos Abelshausen

BE

Freddy Maertens

1972

BE

Marc Demeyer

BE

NoÎl Van Tieghem

BE

Eddy Verstraeten

1970

BE

Daniel Van Ryckeghem

BE

Eric Leman

BE

Frans Verbeeck

1969

BE

Eric Leman

BE

Albert Van Vlierberghe

BE

Willy Van Neste

1968

BE

Walter Godefrood

BE

Willy Monty

BE

Bernard Vandekerckhove

1967

BE

Daniel Van Ryckeghem

BE

Georges Vandenberghe

BE

Jos Spruyt

1966

BE

Walter Godefroot

BE

Willy Bocklant

NL

Peter Post

1965

BE

Alfons Hermans

BE

Julien Haelterman

BE

Roger De Breuker

1964

NL

Piet Van Est

BE

Etienne Vercauteren

BE

Jos Dewit

1963

BE

Clément Roman

DE

Dieter Puschel

BE

Robert Seneca

1962

BE

Martin Van Geneugden

NL

Piet Rentmeester

NL

Piet Van Est

1961

BE

Maurice Meuleman

BE

Romain Vanwynsberghe

BE

Leon Vandaele

1960

BE

Arthur Decabooter

BE

Edgard Sorgeloos

BE

Julien Schepens

1959

BE

Roger Baens

BE

Louis Proost

BE

Briek Schotte

1958

BE

André Vlaeyen

BE

Norbert Van Tieghem

BE

Ernest Heyvaert

1957

BE

Noël Foré

BE

Michel Van Aerde

BE

André Noyelle

1956

BE

Lucien Demunster

BE

Frans Schoubben

BE

Andre Rosseel

1955

BE

Briek Schotte

BE

Fred Debruyne

BE

Alfons Vandenbrande

1954

BE

Germain Derycke

BE

Briek Schotte

BE

Florent Rondelé

1953

BE

Briek Schotte

NL

Adrie Voorting

BE

Marcel De Mulder

1952

BE

André Maelbrancke

BE

Lode Wouters

BE

Karel Debaere

1951

BE

Raymond Impanis

BE

Marcel Hendrickx

BE

Andre Rosseel

1950

BE

Andre Rosseel

BE

Emile Van Der Veken

BE

Jules Depoorter

1949

BE

Raymond Impanis

BE

Lionel Vanbrabant

BE

Maurice Mollin

1948

BE

Andre Rosseel

BE

Florent Mathieu

BE

Roger Desmet

1947

BE

Albert Sercu

BE

Julien Van Dycke

BE

Emile Masson

1946

BE

Maurice Desimpelaere

BE

Norbert Callens

BE

Briek Schotte

1945

BE

Rik Van Steenbergen

BE

Briek Schotte

BE

Norbert Callens
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PARTNERS
PRESENTING PARTNER

TOP SPONSORS

MEDIA SPONSOR

FLANDERS CLASSICS WOMEN

MAIN SPONSORS							

AUTHORITIES

OFFICIAL CAR SPONSOR

OFFICIAL SUPPLIER

FEDERATIONS

OFFICIAL PARTNER F L A N D E R S C L A S S I C S W O M E N

TV-PARTNER

SERVICE PARTNERS
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