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GENT-WEVELGEM
Gent-Wevelgem is een wedstrijd uniek in z’n soort. Terwijl de
renners dwars door Flanders Fields rijden, neemt de koers
de kijker parallel mee naar de Groote Oorlog. Ieder jaar kiest
Gent-Wevelgem een gastland en een thema, waarmee in de rand
van de wedstrijd specifieke verhalen uit die Eerste Wereldoorlog meegenomen worden. Dit jaar staat Australië centraal.
BROTHERS IN ARMS

Brothers in Arms, wapenbroeders, strijdmakkers… het geldt
voor alle broers over alle landen, over alle kleuren en alle culturen. Het geldt voor ploegmakkers in de koers.
Koersen is een beetje sterven, schreef Tim Krabbé in zijn
onvolprezen boek “ De Renner”. A bloc, chasse patate, de dood
of de gladiolen…een strijd voor de overwinning, de trofee, de
medaille. Koers is een sport, maar vooral een spel.
Niet zo in oorlogstijden. 127 Australische amateur- en profrenners namen de grote oversteek naar Europa, waaronder het
enige broederpaar en pro’s Wann, die beide sneuvelden in de
zomer van 1918.
Sportief of niet sportief, Australië zond z’n zonen uit. John
Hunter kwam tezamen met zijn broer Jim om te strijden in
Flanders Fields. Een broederpaar in het 49ste Bataljon, een
Band of Brothers bestaande uit voornamelijk Queenslanders.
John stierf , geraakt door een artilleriegranaat, zijn broer Jim
is getuige. Hij bedekte het lijk van zijn broer liefdevol en heel
zorgzaam met een ‘Standard Issue Ground Sheet’ zodat het
lichaam goed bewaard zou blijven. Net zoals vele andere soldaten uit WO I bleef John vermist, één van de vele namen gegraveerd in het Memoriaal van de Menin Gate. Tot bij toeval, bijna
90 jaar later, zijn lijk werd opgegraven, samen met 4 andere
Australische soldaten. Goed bewaard dankzij de zorg van zijn
broer, kon hij geïdentificeerd worden. Deze overweldigende
ervaring inspireerde Johan Vandewalle, de digger, en zijn team
om een uniek herdenkingsproject op te richten nabij het Polygoonbos voor alle broers die sneuvelen tijdens oorlogen.

IN FLANDERS FIELDS

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Major John McCrae - 1915
Boezinge

De Australische broers Theo, George en William Seabrook uit
Sydney kwamen voor het eerst in actie tijdens de Battle of the
Menin Road op 20 september 1917. Het was hun enige actie in
de Groote Oorlog, want alle drie kwamen om het leven. William
werd begraven op Lijssenthoek Cemetery nabij Poperinge, de
andere twee broers staan vermeld op de Memorial to the Missing in Ieper.
Een ‘Saving Private Ryan’ verhaal speelde zich ook af bij de 6
gebroeders Reid uit Brisbane. 4 sneuvelden : één op Gallipoli, 2
aan de Somme en de 4de aan het Polygoonbos en heden begraven op Lijssenthoek Cemetery. De 5de broer keerde zwaar
invalide terug naar Down Under. De 6de broer werd na een
smeekbede van zijn moeder door de militaire overheid naar
huis gestuurd.
(Bron : Meer broeder- en Australië verhalen op www.brothersinarmsmemorial.
info & bij Réné Degryse - Feelthespirits@skynet.be)
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IEPER
Wie Ieper zegt, zegt meteen ook de Groote Oorlog. De stad Ieper
en bij uitbreiding de hele Westhoek ademen oorlogsgeschiedenis.
De Menenpoort, startplaats van Gent-Wevelgem, kan worden
beschouwd als het algemene symbool voor de Eerste Wereldoorlog.
Eigenaar en beheerder van het monument is de Commonwealth
War Graves Commission. De officiële naam van het monument is
Ypres (Menin Gate) Memorial. Sir Reginald Blomfield ontwierp dit
gedenkteken als een klassieke triomfboog. Maar de Menenpoort is
ook een ‘memorial to the missing’. Aan de binnenzijde staan in
totaal 54.896 namen in het monument gegraveerd. Dat aantal staat
voor het aantal namen van soldaten van het Gemenebest (Commonwealth), die voor 15 augustus 1917 als vermist werden opgegeven.
Onder de Menenpoort wordt ook iedere avond de Last Post
gespeeld. Sinds 1928 vindt er elke avond om 20 uur een indrukwekkende plechtigheid plaats. De Last Post Association stelt zich tot
doel deze traditie eeuwig in stand te houden. Ondertussen werd de
Last Post al meer dan 31.000 keer geblazen.
In de Lakenhallen kan je twee musea vinden die volledig in het
teken van de Groote Oorlog staan: Yper Museum en In Flanders
Fields Museum. Ze geven je een realistisch beeld van hoe de oorlog
was en welke invloed dat had op mens en stad. Andere oologsmu-
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sea op Iepers grondgebied: Hooge Crater Museum (ook gekend van
de Hooge Boys), Hill 62 en het Merghelynck Museum. Daarnaast
heeft Ieper ook heel wat loopgraven, zoals Yorkshire Trench &
Dug-Out, Bayernwald en de Dodengang.
Naast het thema rond de Groote Oorlog, is er nog zoveel meer te
beleven in Ieper. Zo heeft Ieper meer dan 1300 fietsvriendelijke
bedden voor koppels, vriendengroepen of gezinnen die de regio
willen verkennen met de tweewieler. Maar ook sportieve fietsers
kunnen hun hart ophalen in het pittige Heuvelland. Naast een
fietsparadijs is Ieper en omstreken ook een wandelparadijs. Dit
jaar is er onder andere een Nutteloze bordenwandeling in het centrum. Verder heb je ook de vestingroute (17e eeuwse omwalling) en
de stadswandelroute. Wie een langere afstand wil doen, kan tussen
Ieper, Poperinge en Heuvelland het “Triootje Westhoek’ wandelen.
Ieper heeft ook iets te bieden voor gezinnen en families. Een uitstap naar Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark is altijd fijn tijdens
je vakantie in Ieper, zowel voor kind, ouder en grootouder. Maar
vergeet ook zeker de binnenstad niet. Ieper telt heel wat mooie
kerken waarvan de verschillende torens de skyline van de stad op
vandaag nog kenmerken. De Ieperse binnenstad is een gezellige
plek om te kuieren en de minder gekende historische pareltjes te
ontdekken.

IE
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IEPER
km -4

YPRES (MENIN GATE) MEMORIAL

IEPER

De Britse regering had na de oorlog geijverd voor het behoud van
(een deel van) de ruïnes in Ieper, als symbool van de volharding
in de Britse verdediging van een verwoeste, maar nooit door de
vijand ingenomen stad. Dit idee werd niet door de Belgische
bevolking gekoesterd. Uiteindelijk is het plan voor een ‘memorial to the missing’ gekoppeld met een nationaal Brits monument: de Menenpoort. Een gedenkteken met duaal karakter,
waarbij de buitenzijde als een triomfboog opgevat kan worden.
In België herdenkt de CWGC 12.700 Australische oorlogsslachtoffers waarvan bijna de helft (6.100) geen gekend graf hebben.
Ze staan herdacht met naam op de Menenpoort.

COÖRDINATEN

50°85’19.9”N 2°89’11.3”E

In de buurt van het parcours

50TH NORTHUMBRIAN DIVISION MEMORIAL

SINT-JAN

Deze gedenkzuil ligt in een perk langs Wieltje in Sint-Jan, op 100
meter ligt de Britse militaire begraafplaats Oxford Road Cemetery. De ‘50th Northumbrian Division’, een territoriale eenheid
uit Noord-Engeland met inwoners van onder meer Newcastle,
arriveerde op het Europese vasteland in april 1915. Binnen de
zeven dagen was de eenheid aan het vechten tijdens de Tweede
Slag bij Ieper. De dubbele ‘T’ in het embleem van de divisie verwijst naar de rivieren Tyne en Tees.

COÖRDINATEN

50°52’12.0”N 2°55’04.7”E

In de buurt van het parcours

WHITE HOUSE CEMETERY

SINT-JAN

De begraafplaats werd genoemd naar het White House, dat langs
de weg van Ieper naar Sint-Jan lag. Het gebied lag tijdens de oorlog binnen de Ieperboog en bleef in geallieerde handen. Onder
de 1.172 graven zijn er onder meer 45 Australiërs (waarvan 7 niet
geïdentificeerde). Later werden op de begraafplaats ook acht
Britse en één Belgische dode uit de Tweede Wereldoorlog bijgezet. Zij sneuvelden tijdens de terugtrekking naar Duinkerke in
juni 1940.

COÖRDINATEN

50°51’42.6”N 2°53’56.6”E
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IEPER
In de buurt van het parcours

NEW IRISH FARM CEMETERY

IEPER

Deze grote Commonwealth begraafplaats bereik je vanaf de
Noorderring in Ieper. Ze ontstond in 1917 nadat dit gebied veilig
werd verklaard. Voordien liep hier de frontlijn. New Irish Farm
Cemetery bestond aanvankelijk uit 73 graven. Na WO I breidde
de begraafplaats uit met meer dan 4.500 gesneuvelde soldaten,
door de opruiming van omliggende kleine begraafplaatsen. In
ongeveer 70% van de graven rust een onbekende soldaat.

COÖRDINATEN

50°52’22.9”N 2°53’50.6”E

In de buurt van het parcours

IEPER

COÖRDINATEN

50°52’27.3”N 2°53’38.6”E

DIVISIONAL COLLECTION POST CEMETERY
& EXTENSION
Deze begraafplaats dicht bij de Noorderring in Ieper ontstond
tijdens de Derde Slag bij Ieper in 1917. Ze ligt vlakbij het grotere
New Irish Farm Cemetery. Overleden soldaten van een nabij
gelegen medische post werden hier begraven. De oorspronkelijke begraafplaats telde 87 graven, waaronder 1 Duits graf.
Tussen 1924 en 1926 breidde deze begraafplaats uit met de
‘Extension’ en kwamen er 678 slachtoffers bij uit omliggende
slagvelden en kleinere grafvelden.

In de buurt van het parcours

ESSEX FARM CEMETRY JOHN MC CRAE BUNKER

IEPER

Langs het kanaal Ieper-IJzer, net buiten Ieper, vind je Essex
Farm Cemetery. Deze plaats is ook wel bekend als ‘site John
McCrae’. De Canadese arts John McCrae schreef hier in mei
1915 het wereldberoemde gedicht ‘In Flanders Fields’. In de
kanaaldijk was een schuilplaats uitgegraven waar arts John
McCrae gasslachtoffers bijstond. Enkele dagen nadien ontstond
zo ‘Essex Farm Cemetery’. John McCrae stierf in 1918 en ligt
begraven in Wimereux, Frankrijk.

COÖRDINATEN

50°52’15.5”N 2°52’25.5”E

In de buurt van het parcours

YORKSHIRE TRENCH DUG-OUTS

IEPER

Dit stukje loopgraaf uit 1915 kwam in de jaren ‘90 aan het licht
bij de aanleg van een nieuw industrieterrein langs het kanaal
Ieper-IJzer. De ‘Yorkshire Trench’ ontstond na de eerste
gasaanval in 1915.

COÖRDINATEN

50°53’18.0”N 2°52’25.4”E

In de buurt van het parcours

WELSH NATIONAL MEMORIAL PARK

PIKKEM

Het memorial park kwam er - precies 100 jaar na het begin van
WO I - na privé-initiatief via de de werkgroep ” Welsh Memorial in Flanders- Campaign”, in samenwerking met de Welshe
regering en het gemeentebestuur van Langemark- Poelkapelle.
De cromlech (Welsh begrip voor “dolmen”) die als basis van het
monument zou dienen, werd opgetrokken in januari 2014. De
bronzen rode draak bronzen beeld, werd gesculpteerd, n.a.v. een
ontwerpwedstrijd, door de jonge Welshe kunstenaar Lee Odishow.

COÖRDINATEN

50°54’10.0”N 2°54’00.5”E
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LANGEMARK-POELKAPELLE
Langemark-Poelkapelle werd tijdens de Eerste Wereldoorlog
compleet van de kaart geveegd. Toch keerden een heel deel van de
inwoners terug om het terug op te bouwen. Het oorlogsleed bracht
een aantal littekens in het landschap die er nu nog altijd zijn. Maar
Langemark-Poelkapelle is veel meer dan enkel oorlogsgeschiedenis. Het is een paradijs om te wandelen en te fietsen en het is ook

gekend als Bakelandt gemeente. Sinds een paar jaar moet je er ook
zijn om het lekkerste bakje koffie te drinken. Ieder jaar, op de eerste
zondag na Pinksteren is er in het centrum een waar koffiefestival
onder de naam Koffie &Co, de gezelligste koffiemarkt van de Westhoek. Dit jaar 12 juni.

In de buurt van het parcours

BROODING SOLDIER

SINT-JULIAAN

Het Canadian Forces Memorial St. Julien, beter bekend als
de ‘Canadien’ of ‘The Brooding Soldier’, herdenkt de rol van
de Canadese soldaten tijdens de Tweede Slag bij Ieper. 2.000
militairen lieten hier het leven bij de eerste gasaanval. Het
monument stelt een Canadese soldaat voor die een traditionele militaire groet brengt aan de doden. Het park rondom dit
herdenkingsteken is aangelegd met Canadese aarde en planten.
Hier sta je dus op een stukje Canadees grondgebied.

COÖRDINATEN

50°53’57.8”N 2°56’24.7”E

In de buurt van het parcours

POELCAPELLE BRITISH CEMETERY

POELKAPELLE

Deze begraafplaats in Poelkapelle is de derde grootste Commonwealth begraafplaats in de Westhoek. Poelcapelle British Cemetery ontstond pas in 1919 door het samenbrengen van veldgraven en kleinere begraafplaatsen. Ongeveer 7.500 soldaten zijn
hier begraven. Op deze begraafplaats kan je de grafsteen van
John Condon terugvinden. Lange tijd stond hij met zijn 14 jaar
bekend als de jongste gesneuvelde soldaat. Recent onderzoek
toonde aan dat John Condon vermoedelijk ouder was en dat hij
mogelijks hier niet begraven ligt.

COÖRDINATEN

50°55’12.8”N 2°58’15.5”E

In de buurt van het parcours

GUYNEMER

POELKAPELLE

In het centrum van Poelkapelle vind je het Guynemer monument, als eerbetoon aan de Franse piloot Georges Guynemer.
Hij is met 53 luchtoverwinningen een van de grootste azen in de
Eerste Wereldoorlog. Op 11 september 1917 haalden Duitse troepen Guynemer neer boven Poelkapelle. Zijn lichaam werd nooit
teruggevonden. In juli 1923 werd dit gedenkteken onthuld. Een
ooievaar siert de top van het monument en verwijst daarmee
naar het ‘Escadrille des Cigognes’, de eenheid waartoe Guynemer behoorde.

COÖRDINATEN 5

0°55’03.5”N 2°57’23.4”E

In de buurt van het parcours

DUITSE BEGRAAFPLAATS STUDENTENFRIEDHOF

LANGEMARK

De Duitse militaire begraafplaats in Langemark is een van de 4
Duitse verzamelbegraafplaatsen in België. Deze begraafplaats
wordt ook wel het ‘Studentenfriedhof’ genoemd. Een aantal
jonge Duitse vrijwillige soldaten sneuvelde hier tijdens de Eerste Slag bij Ieper in 1914. Nu liggen hier meer dan 44.300 Duitse
soldaten begraven. Meer dan de helft rust samen in het kameradengraf nabij de ingang van de begraafplaats. Ongeveer 17.000
soldaten uit dit massagraf konden geïdentificeerd worden. Hun
namen vind je terug op de blokken rondom het kameradengraf.

COÖRDINATEN

50°55’16.0”N 2°55’01.0”E
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HOUTHULST
Houthulst is een relatief grote gemeente die tussen Ieper en Diksmuide ligt. Net zoals heel wat andere steden en gemeenten ademt
ook Houthulst oorlogsgeschiedenis uit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Houthulst verwoest. Verschillende bezienswaardigheden in Houthulst hebben direct of indirect een link met de Groote
Oorlog. De meeste van de soldaten sneuvelden tijdens de slotaanval op de Duitsers (vijfde Slag rond Ieper) op 28 september 1918, bij

het heroveren van het Vrijbos. Het Vrijbos, bekend door de roversbende van Bakelandt, werd in Wereldoorlog I voor de Duitsers het
strategisch punt bij uitstek. Het bos was doorweven met een net van
spoorwegen die aangesloten waren op de spoorlijn Staden-Westrozebeke. Momenteel is het bos een prachtig wandelgebied met ruim
5 km aan wandelpaden.

In de buurt van het parcours

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS

HOUTHULST

Deze militaire begraafplaats aan de rand van het bos van
Houthulst ontstond na de Eerste Wereldoorlog. De 1.723 Belgische graven zijn afkomstig uit veldgraven en kleinere begraafplaatsen uit de omgeving. De meeste soldaten sneuvelden op 28
of 29 september 1918, tijdens de eerste 2 dagen van het Eindoffensief. Op deze begraafplaats vind je ook 81 Italiaanse graven.
Deze Italiaanse soldaten waren Duitse krijgsgevangenen. Deze
Belgische militaire begraafplaats is de tweede grootste en heeft
een zespuntige ster als grondplan.

COÖRDINATEN

50°57’59.1”N 2°56’54.7”E

VLETEREN
Bier stroomt door de aderen van Vleteren. Letterlijk haast. Hier
wordt niet alleen één van de beste bieren ter wereld gebrouwen,
elke deelgemeente beschikt ook over zijn eigen brouwerij. De
brouwerij zelf kun je niet bezoeken, maar in de schaduw van de
Sint-Sixtusabdij vind je ‘In De Vrede’, waar je de befaamde Trap-

pist Westvleteren kan drinken, samen met abdijpaté, paterskaas en
nog meer streeklekkers. Aan bier dus geen tekort. Landelijke wandel- en fietsroutes verbinden de deelgemeentes met elkaar en vormen zo het ideale decor voor een sportief dagje uit. Voor een verkwikkende pauze kun je terecht in heel wat gastvrije horecazaken.

In de buurt van het parcours

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS VLETEREN

WEST-VLETEREN

Franse soldaten startten met de aanleg van deze begraafplaats
in de herfst van 1914. Pas vanaf juni 1916 krijgen gesneuvelde
Belgische soldaten hier ook een laatste rustplek. Na de oorlog
breidde deze begraafplaats uit met graven van Belgische soldaten. De Franse soldaten werden ontgraven en naar hun woonplaats overgebracht. Vandaag vind je hier 1.207 Belgische graven
terug. Sinds 2008 is dit een beschermd monument.

COÖRDINATEN

50°55’33.6”N 2°43’15.4”E

In de buurt van het parcours

DOZINGHEM MILIRATY CEMETERY

WEST-VLETEREN

Op de Britse militaire begraafplaats ‘Dozinghem Military Cemetery’ rusten 3.312 doden uit WO I. De begraafplaats is ontworpen door Sir Reginald Blomfield en heeft een oppervlakte van
zo’n 12.300 m2. De naam Dozinghem –ook de naam van het evacuatiehospitaal uit WO I - is afgeleid van het Engelse werkwoord
‘to dose’: het in kleine hoeveelheden toedienen van medicijn of
verdovingsmiddel.

COÖRDINATEN

50° 53’ 32.3”N 2° 42’ 11.9”E
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ALVERINGEM
km 21

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS HOOGSTADE

HOOGSTADE

Soldaten die tijdens de oorlog overleden in het nabij gelegen
militair hospitaal Clep, werden op deze begraafplaats in Hoogstade bijgezet. In 1968 breidde deze begraafplaats uit met 117
Belgische graven vanop de opgeheven militaire begraafplaats in
Reninge. Nu vind je hier 825 graven terug, waaronder 20 Britse.

COÖRDINATEN

50°58’41.3”N 2°41’24.1”E

NIEUWPOORT
Nieuwpoort is een authentieke stad met een buitengewoon rijke
geschiedenis die je niet van een kuststad zou verwachten. Geschiedenis is nooit ver weg dankzij het interactieve bezoekerscentrum
Westfront, de knusse stadskern, en historische sites zoals Bommevrij en de Duvetorre.
Nieuwpoort bezit ook een dynamisch karakter. Om goed te winkelen en eten ben je in Nieuwpoort aan het juiste adres. De stad heeft
heel wat shoppingsmogelijkheden en het hele jaar door kun je

genieten van een gevarieerde kaart. Dankzij de pittoreske Vismijn
krijg je er nog eens dagverse vis bovenop.
Enkele troeven van onze stad zijn: de grote jachthaven met prachtig aanpalend natuurreservaat ‘De IJzermonding’, de plaatselijke
folklore, het uitgestrekte strand en staketsel, een uitgebreid aanbod aan culturele, toeristische én sportieve mogelijkheden.
Ten laatste heeft Nieuwpoort ook een rustig en groen hinterland
dat uitnodigt om al wandelend of al fietsend verkend te worden.

In de buurt van het parcours

BELGISCHE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS RAMSKAPELLE

RAMSKAPELLE

Vlakbij het fietspad de Frontzate, ligt de Belgische militaire
begraafplaats van Ramskapelle. Deze begraafplaats ontstond na
de oorlog. Veldgraven uit het onder water gezette gebied en graven vanop gemeentelijke begraafplaatsen uit de buurt werden
samengevoegd. In 1952 kwam tijdens het ploegen het lichaam
van een Belgische soldaat aan de oppervlakte. Hij kreeg een laatste rustplaats op deze begraafplaats. Zijn graf heeft tot op vandaag nog geen grafsteen.

COÖRDINATEN

51°06’50.7”N 2°45’51.1”E

In de buurt van het parcours

SLUIZENCOMPLEX GANZEPOOT

NIEUWPOORT

‘De Ganzepoot’: de naam verwijst naar de vorm van het gehele
complex. Deze plek speelde een cruciale rol tijdens de Eerste
Wereldoorlog. In oktober 1914 zorgde het openen van de sluizen
voor de onderwaterzetting van de IJzervlakte. Daarmee kwam
een einde aan de opmars van de Duitse troepen. Het Belgische
leger heeft de onderwaterzetting de hele oorlog op peil gehouden.

COÖRDINATEN

51° 08’05.7”N 2° 45’ 51.5”E

In de buurt van het parcours

KONING ALBERT I MONUMENT

NIEUWPOORT

Aan het sluizencomplex staat het gedenkteken voor de Belgische frontsoldaten en hun aanvoerder Koning Albert I. Dit
monument kwam er op initiatief van de nationale (oud)strijdersbond in 1938. Het is opgetrokken uit klei, gedolven langs de
IJzer. De roestkleurige vlekken in de gele bakstenen zijn veroorzaakt door munitieresten uit de Eerste Wereldoorlog. Bovenop
het monument kan je genieten van het zicht over de IJzervlakte
en de stad Nieuwpoort. In oktober 2014 opent hier het nieuwe
bezoekerscentrum De Ganzepoot.

COÖRDINATEN

51° 08’ 09.2”N 2° 45’ 20.9”E
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DIKSMUIDE
Wie Diksmuide zegt, zegt ook wandelen en fietsen. Als stad met de
grootste oppervlakte van West-Vlaanderen is er ruimte genoeg om
te ontspannen in een zee van groen. De talrijke fiets- en wandelroutes die vertrekken vanuit Diksmuide maken de stad en deelgemeenten de ideale uitvalsbasis voor een actieve vakantie in de
Westhoek. Met natuurgebieden zoals De Blankaart en het provinciedomein IJzerboomgaard is er voor zowel natuurliefhebbers als
families met kinderen genoeg te beleven.
Het historisch centrum heeft ook veel te bieden met de prachtige Grote Markt waar het heerlijk vertoeven is op de vele terrasjes en waar je kan genieten van lekkere streekproducten. Het

gerenoveerde stadhuis met belfort springt meteen in het oog,
samen met het gouden standbeeld van ’t Manneke uit de Mane.
Iets verderop vinden we het Begijnhof terug met zijn witgekalkte
gevels en pittoreske kapel. De Handzamevaart die door het centrum stroomt en uitmondt in de IJzer, is dan weer perfect om te
komen kajakken in de zomermaanden.
Diksmuide en de Eerste Wereldoorlog zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Het meest zichtbare bewijs daarvan is de IJzertoren, een baken in het groene landschap met als boodschap “Nooit
meer oorlog”.

In de buurt van het parcours

IJZERTOREN

DIKSMUIDE

Als ereteken aan de Vlaamse omgekomen soldaten werd in 1930
de IJzertoren plechtig ingewijd. Tijdens WO II werd de IJzertoren een symbool voor collaboratie van een deel van de Vlaamse
beweging. Een aanslag maakte de toren in 1946 met de grond
gelijk. De Paxpoort verrees uit het puin en een nieuwe IJzertoren werd opgebouwd. Sinds 1 maart kan je in de huidige toren
het vernieuwde “Museum aan de Ijzer” bezoeken dat het verhaal
vertelt van de Belgische frontzone en de ontvoogding.

COÖRDINATEN

51°01’55.0”N 2°51’08.9”E

In de buurt van het parcours

DODENGANG

DIKSMUIDE

Langs de IJzer in Diksmuide vind je enkele gereconstrueerde
Belgische loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. De Dodengang is een loopgravenstelsel waar Belgische troepen vier jaar
lang standhielden tegen de vijand. De stelling kreeg vlug de
naam Dodengang door het grote aantal slachtoffers in deze
loopgraven. Dat kwam door de nabijheid van de Duitse troepen,
zowel aan de overkant van de Ijzer als tegenover de “kop” van de
Dodengang in de Ijzerdijk.

COÖRDINATEN

51°02’45.2”N 2°50’33.3”E

In de buurt van het parcours

DUITSE BEGRAAFPLAATS VLADSLO

VLADSLO

Al tijdens de Slag aan de IJzer in oktober 1914 werden Duitse
gevallen soldaten begraven in het nabijgelegen Praetbos. In de
jaren ’50 werden verschillende Duitse begraafplaatsen samengevoegd op de huidige begraafplaats in Vladslo. Nu liggen hier
meer dan 25.000 soldaten. Ook Peter Kollwitz heeft hier zijn
laatste rustplaats. Hij sneuvelde in 1914. Zijn moeder, kunstenares Käthe Kollwitz, eerde haar zoon met het beeldhouwwerk
‘Het Treurende Ouderpaar’.

COÖRDINATEN

51°04’14.6”N 2°55’46.1”E

In de buurt van het parcours

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS KEIEM

KEIEM

Deze begraafplaats in Keiem werd pas aangelegd na de Eerste
Wereldoorlog. Hier vind je de graven terug van bijna 590 Belgische soldaten die sneuvelden in de omgeving van Diksmuide.
Een groot aantal van deze soldaten liet het leven bij gevechten
om Keiem op 18 en 19 oktober 1914. Zo’n 60% van de graven op
deze Belgische militaire begraafplaats herdenkt een onbekende
soldaat.

COÖRDINATEN

51°05’11.4”N 2°53’08.2”E
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VEURNE
Wie Veurne zegt, denkt historische gevels en monumenten. De
huizen en monumenten, elk met hun verhaal, smalle straatjes
en steegjes, een stemmig stadspark en één van de mooiste markten van België maken van Veurne een idyllisch, charmant stadje.

Bovendien fiets je in een mum van tijd dwars door het dunbevolkte
polderlandschap waar heel wat verborgen parels te ontdekken zijn
of kan je gaan uitwaaien aan de kust. Je hoeft hier niet te kiezen.

km 32

VRIJ VADERLAND BELEVINGSCENTRUM

STEENKERKE

51° 04’ 21.0”N 2° 39’ 42.1”E

‘Vrij Vaderland’ focust niet op het slagveld, maar op het kleine
laatste stukje vrij België dat overbleef, de zogenaamde Belgische Sector. Van hieruit slaagde Koning Albert I erin stand te
houden tegen de Duitse bezetter. We beleven het verhaal achter
het front, het dagelijkse leven in dit stukje onbezet gebied en
zien een ware smeltkroes van mensen samen, multiculturaliteit
avant la lettre. ‘Vrij Vaderland’ brengt dit verhaal in een sfeervolle scenografie.

km 44

PASTORIE HOUTEM/ JOE ENGLISH – VINKEM

HOUTEM

Begin 1915 verliet het Groot Hoofdkwartier het stadhuis van
Veurne vanwege de bombardementen, ten gunste van de pastorie van Houtem tot 18 oktober 1918. In de omgeving bevond zich
L’Océan II, een dépendance van het hospitaal in De Panne. Op
31 augustus 1918 overleed de Brugse kunstenaar Joe English aan
een onbehandelde blindedarmontsteking. Hij ontwierp de heldenhuldezerkjes voor de Vlaamsgezinde gevallen soldaten in de
Eerste Wereldoorlog. In 1918 werd hij ook frontschilder.

COÖRDINATEN

COÖRDINATEN

51° 00’ 43.6”N 2° 36’ 19.1”E

In de buurt van het parcours

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS STEENKERKE

VEURNE

51°03’32.6”N 2°41’24.4”E

In Steenkerke, nabij Veurne, vind je een Belgische militaire
begraafplaats. Hier liggen 508 Belgische soldaten begraven. Tijdens WO I was er in de nabijheid van Steenkerke een hulppost.
Soldaten die hier overleden, werden begraven op deze begraafplaats. Tot 1932 had korporaal Joe English hier zijn laatste
rustplaats. Nu kan je het graf van Joe English terugvinden in de
crypte van de IJzertoren. Op de begraafplaats van Steenkerke
vind je nog 9 heldenhuldezerkjes, ontworpen door Joe English.

In de buurt van het parcours

FRANS OSSUARIUM

VEURNE

Op de stedelijke begraafplaats in het centrum van Veurne is een
Frans massagraf aanwezig. Een 80-tal Franse soldaten liggen
hier begraven. Op deze begraafplaats vind je ook een Frans ereperk met zo’n 150 graven. Tussen de Franse kruisjes staan ook
8 Arabische zerken. Hier kan je ook het graf terugvinden van
Karel Cogge. Hij speelde een cruciale rol bij de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914.

COÖRDINATEN

COÖRDINATEN

51° 04’ 30.0”N 2° 39’ 54.0”E
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DE PANNE
In de buurt van het parcours

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS ADINKERKE

ADINKERKE

51° 05’ 14.6”N 2° 36’ 10.4”E

Deze Belgische militaire begraafplaats is in het begin van WO I
ontstaan, als uitbreiding van het bestaande kerkhof. In de periode 14-18 bevond het militaire hospitaal Cabour zich in Adinkerke. Vandaar dat heel wat soldaten die in dit hospitaal overleden, hier begraven werden. Heel wat militairen van speciale
diensten liggen hier begraven. Dit toont aan dat het front tijdens
de oorlog een heel eind van deze plaats vandaan lag. Je vindt op
deze begraafplaats nu zo’n 1.650 Belgische graven terug.

In de buurt van het parcours

BELGISCHE BEGRAAFPLAATS DE PANNE

DE PANNE

Achter de gemeentelijke begraafplaats van De Panne vind je de
grootste Belgische militaire begraafplaats in West-Vlaanderen.
Hier liggen ongeveer 3.370 Belgische soldaten begraven. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog deed het hotel L’Océan in De Panne
dienst als hospitaal. Soldaten die er aan hun verwondingen
overleden, vonden een laatste rustplaats op deze begraafplaats.
Zowat de helft van de hier begraven Belgische soldaten liet het
leven tijdens het Eindoffensief in 1918.

COÖRDINATEN

COÖRDINATEN

51° 05’ 14.6”N 2° 36’ 10.4”E

POPERINGE
Poperinge staat bekend als gemoedelijke stad langs de Franse
grens. Proef er volop van alle troeven. De authentieke sfeer en alles
wat het goede leven omvat: een aantrekkelijk landschap, rust en
ruimte, lekker eten en drinken, gezelligheid …. kortom, hier kan je
genieten als god naast Frankrijk. Hop-, bierbeleving zijn het uithangbord van Poperinge, met het Hopmuseum als ideale startpunt.

Met de volkssportroute flirt je met de schreve en amuseert jong en
oud zich met authentieke volksspelen als boltra, uilebollen of puddespel. Sta ook even stil bij het oorlogsverleden van Poperinge als
stad achter het front. Het bezoekerscentrum Lijssenthoek en Talbot House zijn boeiende historische plekken.

km 63

IJZER

ROESBRUGGE

Belgisch-Franse grens, de onderwaterzetting van de Ijzervlakte
hield de Duitsers tegen, dit was meteen de start van de loopgravenoorlog.

COÖRDINATEN

50° 55’ 12.4”N 2° 37’ 22.4”E

km 63

ROLAND GARROS

ROESBRUGGE-HARINGE

Roland Garros Landde in de omgeving van Poperinge met zijn
gevechtsvliegtuig. Vloog als eerste met een vliegtuig dat toeliet
te kunnen schieten doorheen de propeller. Vandaag blijft zijn
naam verder leven in het Parijse Grand Slam tennisevent.

COÖRDINATEN 5

0° 55’ 30.7”N 2° 36’ 02.9”E
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POPERINGE
km 66

HARINGE

COÖRDINATEN

50° 53’ 49.6”N 2° 38’ 33.4”E

HARINGHE (BANDAGHEM) MILITARY CEMETERY
+ MENDINGHEM MILITARY CEMETERY
Hospitaalbegraafplaats, dus veel geïdentificeerde soldaten incl.
Duitse krijgsgevangenen. Creatieve naam, gelinkt aan technische vaktermen uit de geneeskunde: to bandage=verbinden,
Mendinghem = to mend = hechten, Dozinghem = to dose = doseren van morfine. Oorspronkelijk lagen hier meer doden begraven. Na de oorlog werden 4 Franse perken ontruimd. Volgens
het huidige register liggen er nu in het totaal 816 doden, waaronder 5 Britse doden uit de Tweede Wereldoorlog.

In de buurt van het parcours

LIJSSENTHOEK MILITARY CEMETERY

POPERINGE

Hier liggen 1.131 Australiërs begraven, waaronder ook Second
Lieutenant William Keith Seabrook en zijn broer Edward Alexander , die beide vochten voor het Australian Imperial strijdkrachten. Bij de boerderij van Remy Quaghebeur bevond zich
het grootste evacuatiehospitaal (4.000 bedden). Geallieerde
soldaten die hier stierven aan hun verwondingen evenals krijgsgevangenen werden er begraven. Een line-up van 1.392 paaltjes
geven weer hoeveel doden die dag stierven. 30 nationaliteiten
liggen er in hun laatste rustplaats ver van hun geboortegrond.
Daarom zijn de Commonwealth begraafplaatsen Brits grondgebied. Verpleegster Nellie Spindler is de enige vrouw die er begraven is.

COÖRDINATEN 5

0° 49’ 41.2”N 2° 42’ 04.7”E

In de buurt van het parcours

POPS LITTLE PARIS TROEPENSHOW

POPERINGE

Engelstaligen spraken dit uit als Pops. De soldaten wisselden
periodes aan het front af met periodes achter het front. Dit werd
Little Paris, de soldaten konden er ontspannen in bars, cabarets,
etc. De koosnaam verwijst naar Parijs waar soldaten op verlof
naartoe konden sporen. Op dit logistiek knooppunt waren er
vaak troepenshows voor koningen, presidenten en topmilitairen. Er was een spoorwegknooppunt en een vliegveld.

COÖRDINATEN

50° 55’ 12.4”N 2° 37’ 22.4”E

In de buurt van het parcours

TALBOT HOUSE & CONCERT HALL

POPERINGE

Soldatenhuis, opgericht door aalmoezenier ‘Tubby’ Clayton en
genoemd naar zijn op het front overleden collega Neville Talbot.
Het is een ‘Every man’s Club’, waar ieder gelijk is van rang en
stand. De eerste in zijn soort in de wereld. Het voormalig hopmagazijn, achteraan de tuin, werd ingericht als Concert Hall. Er
is op de zolderverdieping een anglicaanse kapel ingericht. Soldaten konden boeken ontlenen en gaven hun pet als waarborg.
Sindsdien is amper iets veranderd aan het interieur, je kan er
overnachten in dezelfde kamers als tijdens de oorlog.

COÖRDINATEN

50° 53’ 09.2”N 2° 43’ 23.9”E
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POPERINGE
In de buurt van het parcours

POPERINGE NEW MILITARY CEMETERY

POPERINGE

Brits-Franse begraafplaats, Poperinghe New Military Cemetery
houdt het trieste record van het hoogste aantal geëxecuteerden
op dezelfde begraafplaats: 17. Hier liggen 2 Belgische religieuze vrouwen: Euphrasia Vanneste – zuster Juliana – stierf op
51-jarige leeftijd, op 14 juli 1917. Ze werkte als verpleegster in het
Elisabeth-hospitaal en werd dodelijk getroffen door een Duits
projectiel. Het tweede graf is dat van zuster Martha Declercq,
waarschijnlijk eveneens een verpleegster. Ook zij stierf op 14 juli
1917.

COÖRDINATEN

50° 50’ 51.0”N 2° 43’ 59.2”E

In de buurt van het parcours

DODENCELLEN & EXECUTIEPAAL

POPERINGE

In Groot-Poperinge werden tijdens de oorlog 17 soldaten-deserteurs geëxecuteerd “shot at dawn”. Dit gebeurde o.m. op de
binnenkoer van het Stadhuis. Vandaag worden vele van deze
soldaten beschouwd als slachtoffers van shell-shock. (psychisch
trauma dat soldaten belet om militaire acties uit te voeren, nu
bekend als post traumatisch stress syndroom).

COÖRDINATEN

50° 51’ 19.4”N 2° 43’ 37.6”E

In de buurt van het parcours

‘T ZWYNLAND

POPERINGE

Voormalige brouwerij waar soldaten tijdens hun ‘eerste halte na
de hel’, konden baden en ontluisd worden in de gist-en brouwketels. De dag nadien werd er weer gebrouwen want in Pops zongen ze hun liedjes, speelden hun goedkope sketches en zochten
rusteloos soelaas in drank, hopeloze liefde of goddelijke genade.
De Belgische gendarmerie verbleef er, evenals het Britse militaire bestuur olv de Town Major. Er was ook een YMCA (Young
Men’s Christians Association).

COÖRDINATEN

50° 50’ 47.8”N 2° 42’ 57.6”E

HEUVELLAND
Heuvelland heeft met de Kemmelberg de scherprechter van
Gent-Wevelgem. Het is één van de hellingen die de Heuvellanders
bergen noemen naast ondermeer Baneberg en Scherpenberg. Alle
hellingen en bergen werden door de Vrienden van de Hellingen-

route in één parcours gegoten. De Hellingenroute is over 115km
goed voor 40 hellingen en 1500 hoogtemeters. Of één col in Heuvelland. Mis ook Werner Kerner niet, de reuzespeelgoedrenner staat
dit jaar op de Monteberg en verwijst naar de wijnbouw in de streek.

km 100/120

HEUVELLAND

BANEBERG LIJSTERMOLEN

Na een grondige restauratie is de Lijstermolen opnieuw in alle
glorie te bewonderen. In april is er de feestelijke opening, dan is
de molen weer te bezoeken en maalvaardig. De molen werd tussen 1801 en 1805 op de Lijsterhoek in Beernem gebouwd, maar
raakte in verval. Nadien werd hij op de Baneberg heropgebouwd
en in 1961 ingehuldigd. Wat opvalt aan de molen is de haas als
windwijzer, wat een verwijzing is naar de vroegere eigenaar van
de molen die een stroper was en na vele conflicten met de kasteelheer, jager, de haan veranderde in een haas. De molen kreeg
toen ook de naam “Hazemolen”.

COÖRDINATEN

50°47’02.4”N 2°45’23.8”E
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HEUVELLAND
km 107/122

KEMMEL

COÖRDINATEN

50° 46’ 40.8”N 2° 48’ 36.7”E

SLAG BIJ DE KEMMELBERG: VICTORIA MONUMENT
“DE ENGEL”
Op de top van de Kemmelberg staat de gedenkzuil ‘Den Engel’,
zo’n 200m verder (en lager) tegen de West-flank van de Kemmelberg ligt de Franse ‘Ossuaire’ met centraal de obelisk voor
de niet-geïdentificeerde Franse militairen. Deze gedenkzuil, in
feite de Romeinse godin Victoria, wil vooral herinneren aan de
vele Fransen die hier in april 1918 vochten tijdens de Slag bij de
Kemmelberg (Duitse Lente-Offensief ).

km 108/125

SLAG BIJ DE KEMMELBERG OSSUARIUM

LOKER/KEMMEL

De obelisk is geplaatst op 4 massagraven, die hier tussen 1920 en
1925 zijn aangelegd, en vermoedelijk nog later aangevuld zijn.
Er zouden 5.294 militairen begraven liggen, waarvan er slechts
57 geïdentificeerd zijn. Het gedenkteken heeft tot doel de aanwezigheid en de zware verliezen van de Franse troepen in België
gedurende de ganse oorlog te herdenken.

COÖRDINATEN

50° 46’ 44.4”N 2° 48’ 27.7”E

km 123

BRULOZE AUSTRALIAN CYCLIST CORPS

LOKER

Het Australische Cyclisten Korps werd in 1916 in Egypte opgericht. Ze werden ingezet aan het Westelijk Front in Frankrijk
en België van 1916 tot 1918. Na hun aankomst in Frankrijk vond
een reorganisatie van de eenheid plaats. Het 1e en 2e Cyclist
Battalion werden gevormd, het laatste met twee compagnieën
Nieuw-Zeelanders, die werden toegevoegd aan het I en II Anzac
Corps.

COÖRDINATEN

50° 47’ 08.2”N 2° 47’ 16.1”E

km 129

AMERIKAANS MONUMENT

LOKER/KEMMEL

Dit gedenkteken werd in 1929 opgericht. Ze wil herinneren
aan de 27ste en 30 ste Amerikaanse divisies, die in de regio van
Ieper en de Leiestreek werden ingezet tussen 18 augustus en 4
september 1918. Bij deze ontzettingsgevechten vielen ca. 1.300
slachtoffers bij de 27ste divisie en ca. 800 slachtoffers bij de
30ste divisie. Velen van hen zijn begraven op de Amerikaanse
begraafplaats nabij Waregem. WO I was de eerste buitenlandse
oorlog in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

COÖRDINATEN

50° 47’ 51.0”N 2° 50’ 56.8”E

In de buurt van het parcours

LETTENBERG BUNKERS

KEMMEL

De ‘175th Tunnelling Company’ bouwde in de lente 1917 aan
‘deep-dugouts’ voor een hoofdkwartier en ondergrondse accommodatie voor 1 peloton. Deze vertrokken vanuit 4 betonnen constructies tegen de flank van de Lettenberg. In april 1918, tijdens
het Lente-Offensief, viel de site in handen van de Duitsers, die
handig gebruik maakten van de accommodatie. Eén van de constructies werd gebruikt als medische post: ze schilderden een
rood kruis op de gevel, dat nog steeds te zien is.

COÖRDINATEN

50° 46’ 58.4”N 2° 48’ 58.3”E
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HEUVELLAND
In de buurt van het parcours

REDMOND

LOKER

Meer dan 170 begraafplaatsen van de Common-wealth markeren het landschap. 1 heeft een individueel graf: William Redmond. Hij was een Iers vrijheidsstrijder die vele katholieke
Ieren inspireerde om in het Britse leger te stappen om zo de
onafhankelijkheid van Ierland te begunstigen. Hij sneuvelde tijdens de Mijnenslag op 7 juni 1917.

COÖRDINATEN

50° 46’ 44.4”N 2° 46’ 46.9”E

In de buurt van het parcours

BAYERNWALD LOOPGRAVENSTELSEL

WIJTSCHATE

50° 48’ 05.0”N 2° 52’ 36.8”E

Bayernwald (‘Croonaertbos’) is gelegen op een hoogte van ca.
40m, een strategisch belangrijke positie. De loopgraven en bunkers die nu zichtbaar gemaakt zijn maken slechts 10% uit van
wat het Duitse verdedigingssysteem ooit geweest was. De Duitsers vreesden dat de Britten ondergronds hun stellingen wilden
ondermijnen. Daarom poogden ze metersdiepe luisterschachten uit te graven, waarlangs ze de Britse werkzaamheden beter
konden volgen en desnoods ‘gepast’ op konden reageren.

In de buurt van het parcours

MIJNENSLAG ZERO HOUR: PECKHAM CRATER

WIJTSCHATE

50° 46’33.2”N 2° 51’ 42.5”E

7 juni 1917, 04u10: VUUR! 19 mijnen verscheuren de stilte en
veroorzaken een gigantische vuurzee. De heuvelrug van Wijtschate-Mesen (‘Messines Ridge’) schudt heen en weer ... 2.266
kanonnen openen tegelijkertijd massaal het vuur. 80.000 Britse
soldaten starten de aanval. De apocalyps is hoorbaar tot in London. 5 dagen later starten de voorbereidingen voor de Slag bij
Passendale. De mijnkraters in het landschap zijn nu de stille
getuigen van dit geweld. Peckham krater is 14m diep, met een
diamter van 101m.

In de buurt van het parcours

LONDEN SCOTTISCH MEMORIAL

WIJTSCHATE

Gedenkteken ter herinnering aan de militaire activiteiten van
de ‘London Scottish’ tijdens de Eerste Wereldoorlog, en meer
specifiek aan het 1ste bataljon ‘London Scottish’. Dit bataljon
was het eerste Britse territoriale infanteriebataljon dat in de
oorlog werd ingezet tegen Duitse eenheden. De eenheid werd
in typische autobussen uit London in ijltempo richting Wijtschate overgebracht. De eenheid verloor tussen 30 oktober en
3 november 1914 meer dan de helft van haar manschappen. Het
gedenkteken werd onthuld op 5 mei 1924 in aanwezigheid van
koning Albert.

COÖRDINATEN

COÖRDINATEN

COÖRDINATEN

50° 46’ 21.4”N 2° 53’ 34.8”E

km 135

HOLLANDSE SCHUUR MIJNKRATERPARK

WIJTSCHATE

Drie vijvers rondom de hoeve ‘Hollandse Schuur’. De 3 kraters
die ontstonden na de ontploffing van de lading op 7 juni 1917,
hadden respectievelijk een diameter van 55,8m (8,8m diep),
32m (4,3m diep) en 43m (7,6m diep). Na de oorlog werd de
hoeve Hollandse Schuur herbouwd tussen de 3 mijnkraters. De
respectievelijke dieptes zouden vandaag echter maar 7, 2 en 3m
bedragen.

COÖRDINATEN

50° 47’ 50.6”N 2° 52’ 04.8”E
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IEPER
km 135

RAMPARTS CEMETERY LILLE GATE

IEPER

De Rijselpoort was één van de belangrijkste ‘doorgangen’ naar
het front en werd meer gebruikt dan de Menenpoort, omdat
deze weg beter beschermd kon worden tegen vijandelijke artillerie. Enkel de graven op de stadswallen die nu deel uitmaken
van ‘Ramparts Cemetery’, zijn behouden. Het pad naar de
begraafplaats is opgedragen aan Rose Coombs. Op 4 mei 1991
werden de assen van de auteur van ‘Before Endeavour Fades’ op
deze begraafplaats uitgestrooid. Ze stierf op 7 januari 1991.

COÖRDINATEN

50° 50’ 39.1”N 2° 53’ 21.1”E

km 136

GROTE MARKT

IEPER

Op de Grote Markt vinden we de Lakenhallen en het Belfort,
indrukwekkende burgerlijke gebouwen uit de 13e eeuw die
dienst deden als verkoop- en opslagplaats van laken. Zowel de
Lakenhallen als het Belfort en de Sint-Maartenskathedraal worden haast volledig vernield tijdens WOI. Wie meer wil leren over
de Groote Oorlog in en rond Ieper kan terecht in het In Flanders
Fields Museum, dat tegenwoordig in de Lakenhallen gevestigd
is. De Saint George’s Memorial Church werd gebouwd ter herinnering aan de Britse soldaten die sneuvelden bij gevechten aan
de Ieperboog. De ontwerper is dezelfde als die van de Menenpoort, Sir Reginald Bloomfield.

COÖRDINATEN

50° 51’ 07.2”N 2° 53’ 17.5”E

km 138

MENIN ROAD SOUTH MILITARY CEMETERY

IEPER

De Meenseweg was een belangrijke weg, waarlangs de troepen
naar het front trokken. Volgens het huidige register liggen er
1.658 militairen begraven, waarvan er 120 niet geïdentificeerd
konden worden. 267 van de hier begraven Soldaten hebben de
Australische nationaliteit.

COÖRDINATEN

50°50’59.6”N 2°54’17.0”E

km 140

HILL 60

ZILLEBEKE

Hill 60 is een authentiek gebied uit de Eerste Wereldoorlog.
De kunstmatige heuvel uit 1850 lag op zo’n 60 meter hoogte,
vandaar de naam Hill 60. In de periode 14-18 werd hier hevig
gevochten tussen de Duitsers en de Geallieerden. Beide partijen
groeven vanaf 1915 tunnels onder de heuvel waarin mijnen tot
ontploffing werden gebracht. De Australische 1st Tunneling
Company nam over van de Britten vanaf november 1916. De
explosie van de dieptemijnen op 7 juni 1917 zorgde voor het huidige landschap van Hill 60. Heel wat soldaten liggen nog steeds
naamloos onder deze heuvel begraven.

COÖRDINATEN

50° 49’ 27.1”N 2° 55’ 46.6”E

km 140

FRANSE BEGRAAFPLAATS CHARLES DE POTYZE

IEPER

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevond zich in de buurt van
deze begraafplaats een schooltje. De Franse troepen gebruikten dit schooltje als medische post. Overleden soldaten werden
begraven in de nabijheid. Deze groeide uit tot een ware begraafplaats maar heel wat graven werden tijdens de oorlog verwoest.
Op Belgische bodem is dit de grootste Franse begraafplaats. Zo’n
4.200 Franse soldaten liggen hier begraven, waarvan 616 in het
massagraf. Hier vind je ook 69 islamitische grafstenen, bovenaan afgerond met een hoefijzerboog.

COÖRDINATEN

50°51’47.0”N 2°55’32.9”E
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IEPER
km 141

HOOGE CRATER CEMETERY

ZILLEBEKE

“Hooge Crater Cemetery” ligt langs de Meense-weg, tegen de
heuvelflank van “‘t Hoge”, recht tegenover het “Hooge Crater
Museum”. Gedurende gans de oorlog zou heel zwaar gevochten worden in de omgeving van Hooge, door zijn hoogteligging
een strategisch heel interessante positie voor beide partijen.
Op 19 juli 1915 werd een mijnlading van 2.200kg tot ontploffing
gebracht. Bij de explosie werden een tiental mannen van de ‘4th
Middlesex’ levend onder het neerkomende puin begraven. Hier
liggen 513 Australiërs begraven waaronder Patrick Bugden, soldaat bij het 31st Bn. Australian Infantry, die het Victoria Cross
(VC) ontving voor zijn moedig optreden tijdens verschillende
acties bij de gevechten bij het Hooge, o.a. het bevrijden van een
korporaal en het ophalen van gewonden onder hevig vijandelijk
vuur. Hij was 20 jaar toen hij sneuvelde bij een van deze acties op
28 september 1917.

COÖRDINATEN

50°50’42.5”N 2°56’33.4”E

In de buurt van het parcours

MIJNKRATER SINT-ELOOI

VOORMEZELE

Het gehucht Sint-Elooi, ten zuiden van Ieper, was het meest
vooruitgeschoven punt van de Duitse frontlinie rond Ieper en
werd dan ook fel bevochten. Zowel Britten als Duitsers brachten
hier tijdens de oorlog heel wat dieptemijnen tot ontploffing.

COÖRDINATEN

50° 48’ 32.8”N 2° 53’ 30.5”E

In de buurt van het parcours

PETER PAN

VOORMEZELE

Op ‘Voormezeele Enclosure No 3’ ligt de jongen die model stond
voor ‘Peter Pan’ begraven. Het personage ‘Peter Pan’, uitgewerkt
door J.M. Barrie, was geïnspireerd op diens adoptiezoon George
Llewelyn Davies, behorende tot het ‘6th Bn King’s Royal Rifle
Corps’ en gedood op 15 maart 1915 nabij Sint-Elooi, een gehucht
van Voormezele.

COÖRDINATEN

50° 49’ 07.7”N 2° 52’ 26.8”E

In de buurt van het parcours

BEDFORD HOUSE CEMETERY

ZILLEBEKE

Het Bedford House Cemetery is een Britse militaire begraafplaats met hoofdzakelijk gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Het heeft een oppervlakte van 25.765m2 en is daarmee één
van de grotere Britse begraafplaatsen rond Ieper. Er liggen 5.144
gesneuvelden, waarvan 3.011 niet geïdentificeerd. Gebouwd op
het vernietigd kasteeldomein Rosendael kent het een grillige
vorm en diverse plateaus, en pareltje van tuinarchitectuur.

COÖRDINATEN

50° 49’ 40.4”N 2° 53’ 18.2”E
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IEPER
In de buurt van het parcours

SANCTUARY WOOD CEMETERY

ZILLEBEKE

De naam Sanctuary kan ironisch geïnterpreteerd worden aangezien dit een heiligdom/reservaat betekent. Begraafplaats in
de vorm van een cirkelsegment (waaiervormig), aangelegd op
een licht hellend terrein met een oppervlakte van ca. 7.000m2.
Volgens het huidige register liggen er 1.990 doden begraven (of
worden herdacht), waarvan er 1.353 niet geïdentificeerd konden
worden. Hier ligt Lt. Gilbert Talbot begraven, naar wie het ‘Talbot House’ in Poperinge werd genoemd.

COÖRDINATEN

50°50’16.8”N 2°56’37.4”E

In de buurt van het parcours

HILL 62 MUSEUM & LOOPGRAVEN

ZILLEBEKE

De familie Schier, de eigenaars van het café, behielden een deel
van het loopgravensysteem na de wapenstilstand en bouwden er
een museum uit. Achter het museum bevinden zich nog steeds
de (grotendeels authentieke) loopgraven met betonconstructies
en schuilplaatsen, die deel uitmaakten van het ‘Vince Street –
Row’-complex uit 1916.

COÖRDINATEN

50°50’02.9”N 2°56’50.4”E

In de buurt van het parcours

CANADIAN MEMORIAL, HILL 62

ZILLEBEKE

Memorial opgetrokken uit wit graniet, afkomstig uit Quebec
en weegt bijna 15 ton. Het monument, op de top van de zogenaamde ‘Hill 62’, is een eerbetoon aan alle Canadezen die hier
in de omgeving hebben gevochten in 1916. Er zouden maar liefst
8.430 Canadese slachtoffers gevallen zijn. De weg werd na de
oorlog aangelegd op het tracé van de Britse tweede lijn, in functie van de begraafplaats en het Canadees gedenkteken en is aan
weerszijden met Canadese esdoorns beplant.

COÖRDINATEN

50°50’03.6”N 2°56’50.3”E

In de buurt van het parcours

COMINGWORLDREMEMBERME - THE BLUFF

ZILLEBEKE

In het Provinciaal Domein “De Palingbeek” werd vanaf de winter 2018 de landart-installatie “ComingWorldRememberMe”
opgebouwd. Een herinnering aan de zinloosheid van de oorlog.
600.000 beeldjes voor elk slachtoffer van WOI in België, gelegen
nabij the Bluff, een mijnkrater van WOI. Tienduizenden mensen uit Vlaanderen en de rest van de wereld hielpen CWxRM
tot stand komen,samen maakten ze de beeldjes. Bij elk beeldje
hoort een dog tag, het universele identificatiesysteem voor
frontsoldaten.

COÖRDINATEN

50° 49’ 01.6”N 2° 55’ 19.7”E
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ZONNEBEKE
De gemeente Zonnebeke bestaat uit vijf authentieke dorpen, elk
met hun eigen charme en verleden. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog tekent het landschap met heel wat sites die de
Groote Oorlog herdenken. Naast het gruwelijke oorlogsverleden

heb je ook het heksengespuis uit de ‘toveressenparochie’ Beselare,
de Kerktoren van Zonnebeke en de internationaal gesmaakte Passendalekaas. Een brokje kaasgeschiedenis kan geproefd worden in
De Oude Kaasmakerij. Wielrenners uit de streek

In de buurt van het parcours

BLACK WATCH CORNER

ZONNEBEKE

Dit standbeeld van een soldaat van het Bataljon Black Watch
staat aan het Polygoonbos, vrijwel op dezelfde plaats die de
geschiedenis inging als de “Black Watch Corner” toen op 10/11
november 1914 een Duitse opmars tot staan werd gebracht. Het
monument vormt een permanent eerbetoon aan de standvastigheid van het legendarische Black Watch Regiment en eert de
bijna 9.000 omgekomen officieren en soldaten en de meer dan
20.000 gewonden.

COÖRDINATEN

50°50’54.4”N 2°58’55.0”E

In de buurt van het parcours

BROTHERS IN ARMS MEMORIAL

ZONNEBEKE

Het ‘Memorial Park’ is specifiek gewijd aan alle broers die samen
in de oorlog vochten, maar vaak niet samen huiswaarts keerden.
Het bronzen beeld stelt de broers Hunter voor. In 2006 werden
vijf Australische soldaten opgegraven langs Westhoek Ridge.
Een van de soldaten was John Hunter, die op die plek door zijn
jongere broer Jim werd begraven. Het project kreeg de toelating
van zanger Mark Knopfler van de Britse rockband Dire Straits
om de tekst van het wereldberoemde liedje ‘Brothers In Arms’
te gebruiken, verwerkt in het monument.

COÖRDINATEN

50°51’16.0”N 2°58’41.1”E

In de buurt van het parcours

MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917

PASSENDALE

In dit museum ontdek je alles over de Slag bij Passendale, een
van de grootste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. De dugout in het museum laat je voelen hoe de soldaten in 1917 onder
de grond leefden. De parktuin omvat verschillende Memorial
Gardens , er is onder meer een herinneringstuin voor Australië.
Blikvanger van de tuin is het kunstwerk van glazen komvormige
structuren. Deze kommen verwijzen naar de brodiehelm en de
met water gevulde kraters in het verwoeste landschap.Samen
met de eucalyptusbomen, geplant volgens het patroon van de
Australische vlag, vormt dit alles een symbolische herinnering
aan de vele ontberingen van de Australische mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

COÖRDINATEN

50°52’14.8”N 2°59’18.2”E

In de buurt van het parcours

ZONNEBEKE

COÖRDINATEN

50°52’32.5”N 3°00’06.8”E

THOMAS JEPSON GASCOYNE,
GESTORVEN AAN DE BROODSEINDE
Thomas Gascoyne was een Britse Australiër, als professioneel
renner was hij o.m. wereldrecordhouder 25 mijl. Hij stierf op
40-jarige leeftijd bij de slag van Broodseinde op 4 october 1917.
Hij is vermist en zijn naam staat gegraveerd op paneel 23 van
de Menin Gate Memorial. Het ronde punt van de Broodseinde
is nu verrijkt met een sculptuur van Johan Lievens, het omvat
een moment tussen Leven en Dood, tussen Ondergang en Toekomst. Aan de ene zijde is het ‘hoofd’ vooral het stervende, aan
de andere zijde kijkt het nog omhoog in ultieme hoop.
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ZONNEBEKE
In de buurt van het parcours

BUTTES NEW BRITISH CEMETERY

ZONNEBEKE

Het Polygoonbos was vóór de oorlog een militair oefenterrein
met een ‘butte’ of ‘doel’: een kunstmatige heuvel om kogels op
te vangen. Het bos was afwisselend in handen van de geallieerden en de Duitsers. 7 divisies, waaronder de 4 en 5de Australische divisie, vielen de Duitse linies aan. Na de oorlog koos de 5
divisie Polygon Wood uit voor hun divisie Memorial. De obelisk
op de top van de Butte overzag de begraafplaats die na de oorlog werd aangelegd. Buttes New British Cemetery vormt architecturaal gezien één geheel met het vlakbij aangelegde Polygon
Wood Cemetery. Er liggen 2.103 doden begraven, waarvan meer
dan 650 Australiërs. Op het New Zealand Memorial worden 378
Nieuw-Zeelanders herdacht die hier in de periode september
1917 – mei 1918 vermist raakten.

COÖRDINATEN

50°51’21.2”N 2°59’30.6”E

In de buurt van het parcours

PASSCHENDAELE CANADIAN MEMORIAL

ZONNEBEKE

Het Passchendaele Canadian Memorial is een Canadees oorlogsmonument dat de acties herdenkt van het Canadese Korps
in de Tweede Slag om Passendale tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het monument bevindt zich op de voormalige site van
Crest Farm. De Tweede Slag van Passendale kostte het Canadese
Korps 15.654 slachtoffers met meer dan 4.000 doden, in 16 dagen
van gevechten. Het gebeeldhouwde kubusvormige granieten
blok, het centrale element van het gedenkteken, is gesitueerd op
sleutelpunten van het slagveld en werd gedolven in de buurt van
Stanstead Quebec.

COÖRDINATEN

50°53’51.6”N 3°00’47.8”E

In de buurt van het parcours

CANADA GATE

PASSENDALE

Vlakbij het Passchendaele Canadian Memorial staat sinds
november 2017 de Canada Gate, een kunstwerk dat het tweede
deel vormt van een gelijkaardig kunstwerk in Canada, de Last
Steps Memorial boog in Halifax. De Canada Gate maakt zo de
link tussen de laatste stappen die Canadese soldaten zetten
vooraleer in te schepen in Halifax en de laatste stappen van de
Canadezen tijdens de Slag bij Passendale.

COÖRDINATEN

50°53’53.2”N 3°00’51.4”E

In de buurt van het parcours

TYNE COT CEMETERY & MEMORIAL

ZONNEBEKE

Tyne Cot Cemetery is de grootste Commonwealth begraafplaats
op het vasteland en ook de belangrijkste getuige van de bloedige
Slag bij Passendale. Oorspronkelijk was Tyne Cot een versterkte
positie van de Duitse FlandernI-stelling, waar Australische
troepen in oktober 1917 een eerstehulppost inrichtten. Er werd
enorm veel gestreden in de slagvelden nabij Tyne Cot Cemetery.
Op 4 october 1917, tijdens de slag om Broodseinde, nam de 3de
Australische divisie de de Duitse bunkers in , die nu onderdeel
zijn van de begraafplaats. Ongeveer 12.000 soldaten liggen hier
begraven. Op het indrukwekkende Tyne Cot Memorial staan
nog eens 35.000 namen van soldaten zonder bekend graf, die na
15 augustus 1917 sneuvelden.

COÖRDINATEN

50°53’14.0”N 2°59’56.3”E

GENT-WEVELGEM / COMMENTARY GUIDE

© Copyright

20

WEVELGEM
Wevelgem ligt in het zuiden van de Provincie West-Vlaanderen en
bestaat uit de deelgemeentes Gullegem, Moorsele en Wevelgem. De
gemeente heeft ook een zustergemeente in het buitenland, namelijk het Franse Ennevelin, niet ver verwijderd van de Frans-Belgische grens. Welvelgem telt exact 31 554 (cijfer 31/12/2021), wat
overeenkomt met ongeveer 800 inwoners/km² en heeft Jan Seynhaeve als burgemeester.
De gemeente Wevelgem kent een lange en rijke geschiedenis. Zo
werd er een eerste vermelding ontdekt aan het eind van de 12de
eeuw als Wevelgem/Wibilinga. Een eeuw vroeger werd er al gewag
gemaakt van Moorsele en Gullegem. Vanaf de 16de eeuw nam de
vlasnijverheid dan toe. Die handel kende een zwaartepunt tussen
1850 en de Tweede Wereldoorlog. De voornaamste reden daarvoor was de aanwezigheid van de Leie, ook wel de Golden River
genoemd.
Wevelgem heeft heel wat groene stukjes natuur te bieden. Zo is
er bijvoorbeeld het provinciedomein Bergelen. Dat domein is de
grootste groenzone en ontstond in de jaren ‘70 door de zandwinning naar aanleiding van de aanleg van de E403, de snelweg die
voor de makkelijkste aansluiting met de gemeente zorgt. Verder is
er ook nog de Leie en de bossen errond. De bron van de Leie bevindt
zich in Ariën aan de Leie en de rivier mondt uit in de Schelde in
Gent. De Leie verbindt het bekken van de Seine en de Schelde. Door

het recht maken van de Leie zijn natuurrijke domeinen ontstaan,
met onder meer Leiearmen.
Naast natuur ademt Wevelgem ook geschiedenis uit, en dan vooral
oorlogsgeschiedenis door de ligging van de gemeente. De Eerste
Wereldoorlog liet de grootste sporen na in en rond de gemeente.
Andere bezienswaardigheden in Wevelgem zijn de Kloosterhoeve
Guldenbergabdij nabij Leie. Het pand is ontstaan in 13de eeuw door
de cisterciënzerinnen, maar het klooster werd opgeheven na de
Franse Revolutie in 1797. Daarnaast is er ook het Joegoslaviëpaviljoen Expo ’58. Het voormalig expo 58-paviljoen van Joegoslavië is
beschermd als monument. Op het moment van bescherming kent
het gebouw een bestemming als Sint-Pauluscollege. Een museum
dat ook een bezoekje waard is, het het FAS – Flanders Aviation
Society Luchtvaartmuseum. Het FAS vertelt de geschiedenis van
de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem en de daarmee
verbonden technologische evolutie van de luchtvaart.
Wevelgem kent ook wat van folklore met de reuzen, die elk jaar mee
verhuizen naar zustergemeente Ennevelin tijdens Parijs-Roubaix.
Enkele bekende Wevelgemnaars zijn Wannes Cappelle (zanger –
Het Zesde Metaal), Camille Dhont (zangeres), Tijs Mauroo ( journalist), Stefaan Degand (acteur), Steven Vanackere (politicus) en
Bart Van Loo (schrijver).

km 156

EHRENFRIEDHOF MEENEN WALD N° 62’

WEVELGEM

Menen was een Duits kantonnement, met o.m. Duitse militaire
veldhospitalen en begraafplaatsen. In ‘Ehrenfriedhof Meenen Wald n° 62’ lagen op het einde van de oorlog een 6.400-tal
doden begraven. Na de oorlog werden de Duitse militaire graven samengebracht tot 184 begraafplaatsen. In 1952 besloten
de Belgische en Duitse regeringen om deze samen te brengen
tot 4 locaties in West-Vlaanderen: Vladslo, Hooglede, Menen en
Langemark. Op deze begraafplaats liggen nu bijna 48.000 Duitse
militairen begraven.

COÖRDINATEN

50° 48’ 33.5”N 3° 09’ 02.5”E

km 157

WEVELGEM COMMUNAL CEMETERY

WEVELGEM

Op de begraafplaats liggen 64 graven van gesneuvelden uit de
Commonwealth-landen. Een perk met 3 gesneuvelden uit de
Eerste Wereldoorlog ligt vooraan rechts en een perk met 61
gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog ligt meer oostelijk.
Deze laatsten waren allemaal leden van de Royal Air Force waarvan de meerderheid sneuvelde tijdens het bevrijdingsoffensief
in 1944 of na terugkeer van missies boven Duitsland.Er liggen
39 Britten, 12 Canadezen, 9 Australiërs en 4 Nieuw-Zeelanders.
Deze graven worden geflankeerd door het Cross of Sacrifice.

COÖRDINATEN

50° 48’ 27.8”N 3° 10’ 41.2”E
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GENT-WEVELGEM DOOR DE JAREN HEEN
Gent-Wevelgem wordt voor het eerst georganiseerd in 1934, maar
is pas vanaf 1945 een profkoers. Tot 1955 is er geen vast parcours,
maar vanaf dat jaar krijgt de filosofie van de koers vorm: starten in
Gent en aankomen in Wevelgem via een passage door het Heuvelland. Af en toe komt daar nog wat verandering in, maar die wijzigingen baren een muis en Gent-Wevelgem blijft de klassieker door
het Heuvelland, met hellingen als de Kemmelberg, de Monteberg
en de Rodeberg op het parcours. In 2003 verhuist de start van Gent
naar het naburige Deinze. Vanaf 2020 start de wedstrijd in Ieper.
Sinds 2005 is Gent-Wevelgem bovendien een klassieker van het
hoogste niveau, de UCI WorldTour. De wedstrijd is jarenlang een
midweekkoers, op de woensdag tussen de Ronde van Vlaanderen
en Parijs-Roubaix. Tot 2011. Vanaf dan wordt Gent-Wevelgem op
de zondag voor de Ronde georganiseerd. Een jaar later staat er ook
voor het eerst een vrouwenwedstrijd op het programma, die op haar
beurt sinds 2016 deel uitmaakt van de UCI Women’s WorldTour.
De vrouwen krijgen een gelijkaardig parcours door het heuvelland
aan dat van de mannen voorgeschoteld en trekken vanaf 2022 ook
naar de Moeren en de steile kant van de Kemmelberg (Ossuaire).
Gent-Wevelgem is niet alleen koers en wind, maar ook een herdenking aan de oorlog. Sinds 2015 is de officiële naam van de wedstrijd dan ook Gent–Wevelgem - In Flanders Fields, vernoemd naar
het iconische oorlogsgedicht van John McCrae. De naam wordt in
het leven geroepen naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de

Eerste Wereldoorlog. In 2015 kent Gent-Wevelgem bovendien een
historische editie. Het stormweer zorgt die dag voor heel wat spektakel met waaiers en slechts 39 finishers.
Een ander belangrijk jaar in de geschiedenis van Gent-Wevelgem
is 2016. Sindsdien worden er zeven koersen op een dag georganiseerd, waardoor de wedstrijd door het leven gaat als: Gent-Wevelgem – 7 races in Flanders Fields. Het gaat om wedstrijden bij: mannen en vrouwen elite, U23 mannen, U19 mannen en vrouwen en
U17 mannen en vrouwen.
De erelijst van Gent-Wevelgem bij de mannen kleurt vooral zwart,
geel en rood. België is recordhouder in het aantal overwinningen
van de koers met winst in maar liefst 50 edities. De eerste nietBelg die Gent-Wevelgem weet te winnen is de Zwitser Rolf Graf in
1954. De Belgen Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx en Tom Boonen, de Italiaan Mario Cipollini en de Slovaak
Peter Sagan winnen de klassieker drie keer en zijn daarmee (tot
op heden) recordhouders. De jongste winnaar van de klassieker is
Albert Depreitere, die 19 jaar en 261 dagen oud was toen hij in 1935
Gent-Wevelgem won. Bij de vrouwen voert Nederland de ranglijst
aan met 5 overwinningen. Recordhoudster is Kirsten Wild, zij won
de race door Vlaamse velden twee keer.

© CWGC
© Photonews
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DE TROFEE
OFFICIËLE WEDSTRIJDTROFEE
Bij de winnaar van een klassieker als Gent-Wevelgem hoort uiteraard een passende trofee. In 2015 besliste de organisatie van de
koers door Flanders Fields om voor de komende tien jaar een
nieuwe trofee te laten maken, eentje die herkenbaar was. Er werd
gezocht naar een kunstenaar die een uniek en innovatief ontwerp kon aanleveren. Met Nick Ervinck uit Lichtervelde werd de
geschikte kunstenaar gevonden. Zijn idee was om een nieuwe trofee te maken via een 3D-printer. Die printer zorgt ervoor dat de
winnaar van Gent-Wevelgem een kunststuk met heel wat gedetailleerde accenten krijgt, iets wat anders niet mogelijk zou zijn door
de ingewikkelde structuur. De details zorgen wel voor een lange
productietijd alvorens de trofee eigenlijk gecreëerd was, de printer
doet er namelijk niet minder dan 100 uur over om het kunstwerk
volledig uit te printen.
Voor Ervinck zelf was het ontwikkelen van een trofee niet vanzelfsprekend, aangezien hij niet thuis is in de wielerwereld. Desalniettemin is hij zeer tevreden over het resultaat en is hij eveneens
vereerd dat zijn ontwerp nu staat te pronken in de kast van onder
andere Wout van Aert en Greg Van Avermaet. De eerste die nieuwe
versie van de trofee destijds in 2015 mee naar huis mocht nemen,
was Luca Paolini. Hij kwam na een helse race door weer en wind als
eerste over de finishlijn in Wevelgem. Wie hem dit jaar meeneemt,
weten we op 27 maart.
SYMBOLISCHE TROFEE
Naast de officiële wedstrijdtrofee ontvangt elke winnaar van de 7
races in Flanders Fields ook een symbolische trofee. Dit jaar is dat
de Australian Soldier Commemorative Trophy, waarmee deze trofee volledig in het teken van het wedstrijdthema staat: Australië.
De Ieperse kunstenaar van de symbolische trofee en ambachtsman bij de Commonwealth War Graves Commision, Yves Deplace,
haalde zijn inspiratie bij het Battle Memorial of the 5th Australian
Division, gelegen op het Buttes New British Cemetery, Polygon
Wood in Zonnebeke, waar het officiële startschot gegeven wordt.
Bij de trofee ligt de nadruk op de obelisk en de trap naar de Butte
(de heuvel op het soldatenkerkhof ). Maar Deplace geeft ook aandacht aan de Australische soldaat. Vanuit de voet rijst namelijk
een beeld van een Australische soldaat die ietwat voorovergebogen
staat en treurt voor alle slachtoffers. Tegelijkertijd groet hij ook
Flanders Fields.
Om het unieke karakter, de symboliek en de zeldzaamheid van de
trofee aan te tonen, zal elke winnaar ook een authenticiteitscertificaat bij de trofee krijgen, waarvan er in totaal slechts 8 stuks
gemaakt zijn.
© CWGC
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ERELIJST ELITE VROUWEN
YEAR

1st

2nd

3th

2021

NL

Marianne Vos

BE

Lotte Kopecky

DE

Lisa Brennauer

2020

BE

Jolien D’hoore

BE

Lotte Kopecky

DE

Lisa Brennauer

2019

NL

Kirsten Wild

NL

Lorena Wiebes

IT

Letizia Paternoster

2018

IT

Marta Bastianelli

BE

Jolien D’hoore

DE

Lisa Klein

2017

FI

Lotta Lepistö

BE

Jolien D’hoore

US

Coryn Rivera

2016

NL

Chantal Blaak

DE

Lisa Brennauer

NL

Lucinda Brand

2015

NL

Floortje Mackaij

NL

Janneke Ensing

AU

Chloe Hosking

2014

US

Lauren Hall

NL

Janneke Ensing

NL

Vera Koedooder

2013

NL

Kirsten Wild

NL

Sanne Van Paassen

BE

Kelly Druyts

2012

GB

Elizabeth Armistead

NL

Iris Slappendel

BE

Jessie Daams
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“AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING.
WE WILL REMEMBER THEM”
Lijst van de landen en gebieden waar mensen geboren werden die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België overleden.
Algeria

Fiji

Madagascar

Russian Federation

Antigua and Barbuda

Finland

Malaysia

Saint Helena, Ascension and Tristan
da Cunha

Argentina

France

Mali

Saint Lucia

Armenia

French Guiana

Malta

Saint Vincent and the Grenadines

Australia

French Polynesia

Martinique

Samoa

Austria

Georgia

Mauritania

Saudi Arabia

Bahamas

Germany

Mauritius

Scotland

Bangladesh

Gibraltar

Mexico

Senegal

Barbados

Greece

Moldova, Republic of

Serbia

Belarus

Greenland

Monaco

Shetland

Belgium

Grenada

Montenegro

Sierra Leone

Belize

Guadeloupe

Morocco

Singapore

Benin

Guernsey

Myanmar

Slovenia

Bermuda

Guinea

Nepal

South Africa

Botswana

Guyana

Netherlands

Spain

Brazil

Haiti

New Caledonia

Sri Lanka

Bulgaria

Hong Kong

New Zealand

Suriname

Burkina Faso

Iceland

Nicaragua

Syrië

Canada

India

Niger

Sweden

Chile

Indonesia

Nigeria

Switzerland

China

Irak

Niue

Trinidad and Tobago

Congo Brazzaville

Ireland

Norfolk Island

Tunisia

Congo, Democratic Republic of the

Isle of Man

Northern Ireland

Turkey

Cook Islands

Israel

Norway

Turks and Caicos Islands

Côte d’Ivoire

Italy

Pakistan

Ukraine

Cuba

Jamaica

Palestine

United States

Cyprus

Japan

Paraguay

Venezuela, Bolivarian republic of

Czech Republic

Jersey

Peru

Vietnam

Denmark

Latvia

Poland

Wales

Egypt

Libya

Portugal

Yemen

England

Lithuania

Puerto Rico

Zimbabwe

Estonia

Luxembourg

Réunion

Falkland Islands (Malvinas)

Macedonia, Republic of

Romania
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PARTNERS

PRESENTING PARTNER

TOP SPONSORS

MEDIASPONSOR

FLANDERS CLASSICS WOMEN

MAIN SPONSORS							

AUTHORITIES

TV-PARTNER

OFFICIAL CAR SPONSOR

OFFICIAL SUPPLIER

FEDERATIONS

SERVICEPARTNERS
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