


30 & 31 
   mei
 De Retroronde van Vlaanderen neemt je mee terug 
naar hun tijd waar aerodynamica, het gewicht van de 
fiets en wattages nog geen rol van betekenis speelden. 
Een historische tocht van 40, 80 of  120 km doorheen 
het glooiende landschap van Vlaanderens Mooiste 
op zondag 31 mei. Tijdens de bevoorradingen is er 
even de tijd om herinneringen op te halen aan de tijd 
van toen en natuurlijk om wat lekkers naar binnen te 
spelen. Tijdens de wielerrommelmarkt en de Paterberg 
& Koppenberg Vintage Ride op zaterdag 30 mei kan je 
al een eerste keer de retro sfeer opsnuiven. Blink snel 

RetRoRonde van vlaandeRen je stalen tweewieler op, trek die oude koerstrui aan en 
fiets met ons mee. Niet-fietsers kunnen zich ook dit jaar 
een weekend lang laten onderdompelen in de schone 
oude tijd met randanimatie. 
Op zaterdagavond (van 19u tot 1u) breng je best 
je vintage outfit en dansschoenen mee want 
Radio Modern komt na het succes van 
vorig jaar opnieuw naar Oudenaarde! 
Gooi die benen los! 

Locatie: Binnenkoer Abdij Maagdendale
Meer info: www.retroronde.be

cabaret Karel declercq
“Sterren op de Koersvloer”

1 april  in Sociaal Restaurant de Pelikaan, 
Meerspoort om 14u30

2 april  in WZC H. Hart, campus Kloosterhof  
om 14u30

1 & 2 april 

14 maart 
t.e.m. 

5 april
 

In aanloop van de Ronde van vlaanderen….

noteer ook alvast in je agenda:

expo erwin de Bie
“Kunst rond Koers”

Uiteraard is Erwin De Bie meer dan alleen maar een 
“wielerkunstenaar”. Zo werd hij ooit omschreven als 
de  “schilder van bizarre schoonheid”. Thema’s in het 
werk zijn o.a. mystiek en de schoonheid van verval, 
muziek van The Beatles, begraafplaatsen, psychologie, 
zijn helden, en de dierenproblematiek. Maar toen hij 
in 1999 zijn eerste thematentoonstelling “Kunst rond 
Koers” voorstelde, had hij geen idee dat dit thema 
twintig jaar deel zou uitmaken van zijn artistieke leven 
en een eindpunt zou bereiken met een slotrit én arrivé 
in wielerstad Oudenaarde.

donderdag
19 maart

donderdag
26 maart

filmavond

Donderdag 19 maart 2020 om 19.00 uur
Centrum Ronde Van Vlaanderen • Inkom gratis 
Inschrijvingen: bibliotheek@oudenaarde.be of  055 301933

“Coureur”

multimediaal theater

In de voorstelling Radio Koers vertrekt sportjournalist 
Christophe Vandegoor vanuit zijn tienerjaren 
en een kortstondig bestaan als een bescheiden 
jeugdwielrenner. Helaas verzeilt het talent in een 
tweede waaier. Met een microfoon in de hand lukt 
het iets beter om aan de kop van het peloton te 
sleuren: live vanop een Alpentop in de Ronde van 
Frankrijk of  vanop de legendarische wielerbaan 

van Roubaix. Radio Koers is een ode aan de radio 
en de verbeelding. In deze voorstelling vol 

wielerverhalen en muziek sleurt hij u live 
mee in een massasprint op zoek 

naar kippenvel. 

In ‘Coureur’ zien we de jonge Felix opgroeien als een insider op 
wielerwedstrijden van een veteranenbond. Hij moet en zal ook 
coureur worden net als zijn vader Mathieu, die in zijn zoon een 
kans ziet om zijn eigen mislukte wielerdromen waar te maken. 
De moordende concurrentie en zijn frêle gezondheid spelen 
Felix echter parten. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan.

“Radio Koers”
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Donderdag 26 maart om 20.30 uur
CC De Woeker • Tickets: € 15,00
www.dewoeker.be - 055 335135

Oud-OLV-Hospitaal (Sint-Walburgastraat) 
14 maart t.e.m. 5 april
woensdag t.e.m. zondag (13.30 tot 17.30 uur) 
Gratis toegang • Tijdens het Rondeweekend ook 
open in de voormiddag

nIeuw!
oldtimertocht 

Op zondag rijden enkele 
honderden oldtimers een 

mooie tocht door de Vlaamse 
Ardennen met start en 

finish in het centrum van 
Oudenaarde.

 www.derondeinoudenaarde.be



gratis toegang

Oud-OLV-Hospitaal 
Sint-Walburgastraat

Oudenaarde

van 14 maart tot en met 5 april 2020
van woensdag tot en met zondag
van 13u30 tot 17u30

gratis toegang
 www.derondeinoudenaarde.be www.erwindebie.be

Erwin De Bie

KUNST ROND KOERS
‘Aankomst in Oudenaarde’

1999

2020

IN HET RONDEWEEKEND OOK OPEN IN DE VOORMIDDAG

gratis toegang
3

 www.derondeinoudenaarde.be



© Alex Vervaeck

zaterdag
4 april 

we RIde FlandeRS CYCloRonde van vlaandeRen  
vooR FaMIlIeS
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Op zaterdag rijden 16.000 sportieve fietsers hun Ronde 
van Vlaanderen tijdens de “We Ride Flanders” Cyclo. 
Ze trotseren net als hun idolen de Vlaamse hellingen 
en kasseistroken. Vanaf  de middag, met de grote piek 
tussen 14u00 en 18u00, komen de vele duizenden 
sportieve wielertoeristen uit binnen en buitenland over 
de meet gereden. Volgens traditie wordt nadien een stop 
gehouden in het hart van Oudenaarde. 
Wil je ook graag de wielerambiance opsnuiven, een 
terrasje doen en je laten meeslepen op de beats van een 
dj? Dan is de Markt the place to be.

opgelet! 
De ploegvoorstelling van de 

Ronde van Vlaanderen Elite 
Vrouwen is verschoven naar 
de zondagvoormiddag (ipv 

zaterdagnamiddag zoals voorgaande 
jaren), gevolgd door de 

officiële start van de dames.

9u00
tot

18u00
animatie op de Markt

 www.derondeinoudenaarde.be

Slowbikes, gekke fietsen, een behendigheidsparcours, Skoda 
virtual cycling (dankzij Skoda krijg je de kans om te beleven 
hoe hobbelen over kasseien echt voelt. Je fietst dan wel ter 
plaatse op de Markt in Oudenaarde, maar het zal voelen alsof  
je over kasseien van de Oude Kwaremont dokkert), grime, 3 
grote springkastelen, … en dit allemaal onder begeleiding 
zodat alles vlot en veilig kan verlopen. 
Daarnaast zorgt DJ cartouche en speaker Steve Seigneur voor een 
heuse (kids)party. (9u00 tot 15u00)
Om 15u00 neemt coverband Les princes des bois de Markt 
in met hun opzwepende meezingers (tot 18u00). 
Alle info: 
www.rondevanvlaanderenvoorfamilies.be

Om opnieuw werkelijk iedereen van dichtbij te kunnen laten 
meegenieten van de unieke wielersfeer, pakt Peloton dit jaar 
opnieuw uit met “de Ronde van Vlaanderen voor families” op 
zaterdag 4 april. Deze fietstocht is volledig uitgestippeld op 
maat van een gezin. De deelnemers vertrekken vanop de markt 
in Oudenaarde voor een tocht van +- 18 km langs een vlak en 
veilig parcours. De laatste 4 km gaan over het parcours van 
zondag. Iedereen krijgt zo de kans aangeboden om zelf  eens 
over de aankomst van de o zo befaamde Ronde te fietsen. 
Dit is de perfecte gezinsactiviteit, en daarna kan je genieten van 
de sfeer en animatie op de markt.



De Ronde van Vlaanderen belooft opnieuw een feest 
te worden. Niet alleen de renners, maar ook het 
publiek maakt de koers: beleef  daarom de aankomst 
vanop de eerste rij in het publieksdorp, vlakbij de 
aankomstlijn van Vlaanderens Mooiste. Dit dorp in de 
Minderbroedersstraat lokt elk jaar mer volk.

Noteer zeker en vast het programma in je agenda. Wie 
laveert tussen de Markt en de aankomstzone ziet de 
renners meermaals live en krijgt er een pak amusement 
en sfeerbeleving bovenop!

09u00:   Start Fan-ride op de Markt
09u45:  Presentatie elite vrouwen op de Markt

door Ruben van Gucht
10u55: Start Rvv elite voor vrouwen op de Markt
12u25: Passage vrouwen op de Markt
12u50: Bevoorrading mannen welden/nederename
13u00:    Passage mannen op de Markt
13u45: Passage mannen eikenberg, wolvenberg en Holleweg
15u10: aankomst vrouwen (Minderbroedersstraat)
15u40: Passage mannen Koppenberg
16u40: aankomst mannen (Minderbroedersstraat)

© Photonews
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zondag
5 april 

Ronde van vlaandeRen 
vooR elIte vRouwen en Mannen

© Digitalclickx



Publieksdorp
Het sfeervolle publieksdorp is opnieuw een echt 
belevingsplein met een groot scherm, drank- 
en eetstanden, kinderanimatie, sanitair, … 
Ambiance verzekerd! Jeugdzone

Ook in de jeugdzone kan je opnieuw de koers live volgen op 
groot scherm, een initiatief  van de jeugdverenigingen van 
Oudenaarde en Canavia, in samenwerking met de Oudenaardse 
jeugddienst. Ook daar vind je een drank- en eetstand. Na de 
wedstrijd wordt hier afgesloten met een DJ, wat gegarandeerd 
een feest zal worden! Iedereen welkom, en zéker de jeugd!

© Marc De Moor

7

vanaf
13u00
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de Ronde

2020
in oudenaarde

De laatste verkeersupdates 
zijn te volgen op Twitter 

via de tweets van de politie 
op @PzVlaArdennen
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Met de trein naar 
de finale van de Ronde
Spring op de trein en beleef  de Ronde van Vlaanderen 
zonder je zorgen te hoeven te maken over je reisweg 
of  parkingplaats. In samenwerking met de organisatie 
Flanders Classics, de steden Oudenaarde, Ronse en de 
gemeente Kluisbergen, voorziet de NMBS extra treinen 
om je vlot naar de Ronde van Vlaanderen te brengen. 

Meer info i.v.m. de uurregeling: www.belgiantrain.be

CentRuM
De Markt is op zaterdag en zondag enkel bereikbaar 
voor voetgangers en fietsers. In industriezone 
de Meersbloem kan enkel op zondag geparkeerd 
worden, via de brug over de Schelde wandel je zo het 
stadscentrum binnen. 

Er zijn ook voldoende fietsparkings. Oudenaarde blijft 
ook bereikbaar met het openbaar vervoer. 

de lijn  
Organisator Flanders Classics legt samen 
met de Provincie Oost-Vlaanderen en De Lijn 
gratis pendelbussen in om de bezoekers vanaf  
publiekparkings naar de zone Oude Kwaremont – 
Paterberg en Kruisberg – Hotond te brengen.

Meer info: www.derondevanvlaanderen.be

MoBIlIteIt

© Marc De Moor

Meer info op www.derondeinoudenaarde.be



 

Omstreeks 12.00u worden alle ploegen 
voorgesteld op het podium, alle dergelijke 
formaliteiten gaan door in de sporthal van 
Oudenaarde, Rodelos 1.

De officieuze start vindt plaats in de Prins 
Leopoldstraat te Oudenaarde om 12u30 ter 
hoogte van het sportstadion.
De officiële start vindt 5 minuten later plaats in 
de Heirweg in Kruisem.

Kom supporteren voor de toekomstige 
helden van de wielersport!

Na 12 hellingen komen de renners over de 
aankomstlijn om daarna nog één plaatselijke 
ronde te rijden. 
Tijdens die laatste 18 kilometer beklimmen ze de 
Achterberg, de Boigneberg en de Wolvenberg. 

De renners worden aan de aankomstlijn 
verwacht tegen 16.30 uur.

officieuze start 
Prins leopoldstraat
officiële start 
Heirweg Kruisem

passage 
over de aankomst

ploegvoorstelling
Sporthal oudenaarde

aankomst

zaterdag
11 april 
Ronde van vlaandeRen 
vooR BeloFten

12u30-12u35

15u55

16u30

12u00
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de Ronde

ContaCt
in oudenaarde

Coördinatie de Ronde in oudenaarde

Toerisme & Evenementen Oudenaarde
mail: deronde@oudenaarde.be 
www.derondeinoudenaarde.be

Centraal telefoonnummer 
voor al jouw vragen over de Ronde in Oudenaarde:

078 05 10 80
(vanaf  20 maart 2020)

volg ons op:
www.facebook.com/derondeinoudenaarde 

MAAK VAN 
VLAANDERENS 
MOOISTE 
OOK DE 
PROPERSTE.

De Ronde Van Vlaanderen is het uitgelezen moment 
om de Vlaamse Ardennen op zijn best te beleven. 
En dit jaar worden door de organisatie en de gemeenten 
vele extra inspanningen geleverd om ervoor te zorgen 
dat je die ook op zijn mooist kan beleven.

Lees alles over de acties voor een propere ronde op 
www.moomakers.be/RVV2020.

GOOI JE AFVAL NIET 
OP DE GROND.

09548_MOM_Ronde_Van_Vlaanderen_A4_Body.indd   1 05/03/2020   13:59

Afval is onvermijdelijk, maar samen 
kunnen we het probleem aanpakken, ook op 
evenementen. 

Het vraagt maar een kleine moeite om 
alle afval, zoals papiertjes, servietten, 
wegwerpbekers, petflessen etc… in de 
vuilbak te gooien in plaats van op de grond. 
Op deze manier is het aangenamer om de 
koers te beleven in onze mooie en gemeente. 
En dat willen we toch allemaal? 
Doe dus zeker mee!

oudenaaRde loveS 
een PRoPeRe Ronde

dienst toerisme & evenementen

Stadhuis – 9700 Oudenaarde
+32 (0)55 31 72 51
visit@oudenaarde.be
www.visitoudenaarde.com


