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Zaterdag 1 april 2023 wordt opnieuw een wielerfeest 
om naar uit te kijken want dan kan jij, één dag 
voor de profs, jouw Ronde rijden. Afzien op de 
legendarische hellingen, ‘dokkeren’ over bekende 
kasseistroken en genieten van een ongeziene 
ambiance onderweg tijdens We Ride Flanders.  
Treed jij in de voetsporen van Mathieu van der 
Poel? 

Sportieve fietsers krijgen de keuze uit 4 verschillende 
afstanden: 75, 144, 179 of 249 km. De langste 
afstand (249 km) start dit jaar vanuit Brugge en finisht 
in Oudenaarde. De andere afstanden starten en 
finishen in Oudenaarde.

Vanaf de middag, met grote piek tussen 14 en 18 
uur, komen vele duizenden sportieve wielertoeristen 
uit binnen- en buitenland over de meet gereden 
en kunnen ze even halt houden op de Markt 
in Oudenaarde. Wil je ook de wielerambiance 
opsnuiven? Dan is de Markt zaterdag the place to be.

zaterdag 1 april

Ronde van Vlaanderen
Cyclo

We Ride Flanders

Alle praktische info over de Ronde van Vlaanderen 
Cyclo en hoe in te schrijven, vind je op  
www.werideflanders.com.
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Noteer alvast onderstaand programma, waaronder de 
ploegvoorstelling van de Ronde van Vlaanderen Elite 
Vrouwen, in je agenda.

Ploegvoorstelling Vrouwen Elite Markt (tot 13.00)
Passage Mannen Elite Markt
Start Vrouwen Elite Markt
Passage Mannen Elite Holleweg
Passage Mannen Elite Wolvenberg
Passage Mannen Elite Mater-Kerkgate-Jagerij
Passage Vrouwen Elite Markt
Passage Vrouwen Elite Wolvenberg
Passage Vrouwen Elite Mater-Kerkgate-Jagerij
Passage Mannen Elite Koppenberg
Passage Vrouwen Elite Koppenberg
Aankomst Mannen Elite Minderbroedersstraat
Aankomst Vrouwen Elite Minderbroedersstraat

12.00 
13.10
13.30 
13.55
14.00
14.05 
15.10 
15.15
15.25
15.40 
16.30 
16.40
17.40

zondag 2 april

Programma

Ronde van Vlaanderen
Elite 

Mannen en Vrouwen

Op zondag 2 april rijdt het profpeloton de Ronde 
van Vlaanderen! De beste renners strijden dan 
voor de titel van de meest prestigieuze Belgische 
eendagswedstrijd. Oudenaarde is opnieuw de fiere 
aankomststad van Vlaanderens Mooiste en dat voor het 
twaalfde jaar op rij. Vorig jaar behaalde Mathieu van der 
Poel tijdens een sprint zijn tweede zege, terwijl Lotte 
Kopecky er een echt Belgisch wielerfeest van maakte! 

Voor renners, wielertoeristen en het publiek is het 
uitkijken naar wie de 107de editie van de Ronde op 
zijn naam mag schrijven en bij de vrouwen wie deze 
20ste editie op haar palmares laat bijschrijven. Ben jij 
terug op de afspraak voor deze hoogmis?



Dat de Ronde van Vlaanderen wederom een groot 
volksfeest zal zijn, is geen geheim. Niet alleen de 
renners, ook het publiek maakt de koers: beleef 
daarom de aankomst vanop de eerste rij in het 
publieksdorp, vlakbij de aankomstlijn van 
Vlaanderens Mooiste. Wie laveert tussen de Markt 
en aankomstzone ziet de renners meermaals live. 

Het sfeervolle publieksdorp, vlak naast de 
aankomstplaats, opent vanaf 13 u zijn deuren.  
Het belevingsplein heeft naar goede gewoonte een 
groot scherm, eet- en drankstanden, animatie en 
bovenal ambiance. 

Ook in de jeugdzone zal je de koers live kunnen 
volgen op groot scherm, een initiatief van de 
jeugdverenigingen KSA Oudenaarde en jeugdhuis 
Den Hof.  

Waar moet je zijn?
van Markt tot publieksdorp

5

Beleef  het weekend 
van de Ronde
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Hoe geraak ik in Oudenaarde
tijdens het Ronde van Vlaanderen weekend?

met het openbaar vervoer

met de fiets of te voet

De vlotste manier om zondag naar de Ronde te 
komen? Dat doe je met de gratis pendelbussen 
van De Lijn. Bekijk op de volgende pagina (7) het 
uurrooster. Ook de NMBS heeft extra ruime treinen 
ingelegd. Verder blijft Oudenaarde in het weekend vlot 
bereikbaar met de trein of bus. Plan je reis goed van 
tevoren. 

Voor de meest actuele informatie, 
raadpleeg je www.nmbs.be of 
www.delijn.be

Als je in de buurt woont, moedigen we je aan om 
met de fiets of te voet te komen. Er zijn voldoende 
fietsparkings. In het centrum van Oudenaarde zijn vier 
gratis fietsenstallingen voorzien. 
Tip: ben je al gekend met de Blue Bikes aan het station 
van Oudenaarde? Van daaruit bereik je de Markt na 
amper drie fietsminuten of een kleine tien minuten 
wandelen.

Volg de laatste verkeersinfo via 
de tweets van de politie op @
PzVlaArdennen.

We raden af om het weekend van de Ronde met de 
auto te komen. De Markt is namelijk op zaterdag en 
zondag enkel bereikbaar voor voetgangers en fietsers. 
Kom je toch met de auto? Dan zijn de parkings zoals 
vorig jaar voorzien op de industriezone Bruwaan terug 
beschikbaar voor het publiek. In industriezone de 
Meersbloem kan ook geparkeerd worden, via de brug 
over de Schelde wandel je zo het stadscentrum binnen. 
Andere parkings zijn niet toegankelijk.

met de auto
Om het Ronde-weekend veilig te 
laten verlopen, zijn er heel wat 
verkeersmaatregelen genomen. In 
sommige straten geldt een parkeerverbod, 
eenrichtingsverkeer en/of verboden 
verkeer. 

Bekijk het complete overzicht op 
www.derondeinoudenaarde.be

Ronde van Vlaanderen
in Oudenaarde 

Mobiliteit
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Oudenaarde houdt 
van een 

propere Ronde

Bouw je samen met ons aan een duurzame Ronde van 
Vlaanderen? We gaan voor een geslaagde editie met veel 
publiek en weinig afval.

Het vraagt maar een kleine moeite om afval zoals papiertjes, 
servetten, wegwerpbekers, petflessen,… in de vuilbak te gooien 
in plaats van op de grond.

Oudenaarde zet bewust in op evenementen met zo weinig 
mogelijk afval en plastic. Zo is het aangenaam vertoeven in 
onze mooie stad. En dat willen we toch allemaal?

Wist je trouwens dat er sinds 2020 een verbod geldt op 
wegwerpbekers, -blikken en flessen?





zondag 21 mei

Ronde van Vlaanderen

Jeugddag
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Zondag 21 mei staat in het teken van de jeugd 
en koers, want dan vindt de tweede editie van 
de Ronde van Vlaanderen Jeugddag plaats. 
Onze toekomstige toppers zullen zich in 
en rond Oudenaarde bewijzen op een pittig 
parcours met steile hellingen en iconische 
kasseistroken. 

Programma

Een wedstrijd voor de U19, beter bekend 
als de junioren, de nieuwelingencategorie 
(U17) en een Ronde van Vlaanderen voor 

de meisjesjeugd (U17 en U19). Strijdend op 
het allerhoogste niveau gaat jong talent op 
zoek naar hun winst in Vlaanderens Mooiste, 
met start en aankomst in het centrum van 
Oudenaarde. Het opkomend talent zal tonen 
wat ze in huis hebben op de wegen van de 
Vlaamse Ardennen. Deze wedstrijd belooft een 
feestdag voor de jeugd te worden. 

Wielerliefhebbers kunnen de ritten live 
meevolgen op groot scherm op de Markt, 
terwijl kinderen zich amuseren met animatie.



Zondag 11 juni
8 tot 10.15 uur:  Registraties 
Afhalen deelnemerspakket

9 tot 10.15 uur: ‘Keuring’ van fiets en outfit
Animo op het podium op de Markt

10.30 uur: Groepsstart 
Retrorit van 40, 80 en 120 kilometer

13.30 tot 18 uur: Aankomst deelnemers
Met muziek, animatie en dans

Vrijdag 9 juni
19.30 uur: Welkomstavond 
in het Centrum Ronde van Vlaanderen

Zaterdag 10 juni
10 tot 17 uur: Registraties 
Afhalen rugnummer en informatie over alle 
activiteiten van het hele weekend

10 tot 17 uur: Wielerrommelmarkt 
Wielerbeurs met internationale standhouders

11 uur: Paterberg- en Koppenberg vintage ride 
Rustige groepsrit van 25km naar de twee 
legendarische hellingen in retrostijl

13 tot 15 uur: Familiefietstocht
17 kilometer langsheen prachtige erfgoedsites met 
tal van animaties, vrije start tussen 13u en 15u

15 tot 17 uur: Retro Tijdrit
Tijdrit van 1 kilometer in verschillende categorieën: 
Multispeed, Singlespeed, Fixed gear, Hoge Bi

19 tot 23 uur:  Retro Soirée (gratis)
19.15 uur: Retro dansinitiatie met LouisLou
20.30 tot 23 uur:  DJ
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9, 10 en 11 juni

Retroronde

Na drie jaar mag Oudenaarde zich weer 
opmaken voor de Retroronde, georganiseerd 
door Centrum Ronde van Vlaanderen in 
samenwerking met Stad Oudenaarde. Wollen 
truien, worstenhelmen en ongeschoren 
benen. Het komt allemaal voorbij tijdens het 
driedaags programma in het weekend van 9, 
10 en 11 juni.

Op zondag is er de retrorit: je fietst een 
rit van 40, 80 of 120 kilometer door het 
idyllische landschap van de Vlaamse 
Ardennen met animatie in retrostijl. Nieuw 
dit jaar is op zaterdag een familietocht waar 
jonge deelnemers kennismaken met het 
rijke erfgoed van de stad. Deelnemen is 
gratis voor inwoners. Met een praatavond 
op vrijdag, op zaterdag een retrorit naar de 
Paterberg en Koppenberg, een retrotijdrit, 
een gratis retrobal en een wielerrommelmarkt 
op zaterdag en zondag, wordt het weekend 
vervolledigd. Kom jij langs om de unieke 
retrosfeer op te snuiven? 

Alle praktische info 
en hoe in te schrijven, 
vind je op 
www.retroronde.be.

Programma
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Lezing

De koers. Ons leven.

Ze zijn daar!

Filip Osselaer vertelt over de koers en het leven, winnen en 
verliezen, de prachtige belevenissen in de koers, de mannen 
die hun verhalen vertellen (en ook heel mooie dingen 
over de Ronde van Vlaanderen). Zijn recent boek ‘Eddy! 
Planckaert, altijd coureur gebleven’ is zeker een aanrader. 

• Donderdag 16 maart om 20 uur 
• Het vLeeshuis (Bibliotheek Oudenaarde) 
•  Deelnemen is gratis, reserveer wel je zitje via 

bibliotheek@oudenaarde.be

Carl Berteele is sinds 1993 de stem van de koers op Sporza-
radio. Soms helder en warm vanuit de studio, vaak trillend 
op de motor op dokkerende kasseien, of zwetend op een 
knotsgekke col. Of het nu de Tour is, het WK of Vlaanderens 
Mooiste, als geen ander analyseert Carl pijlsnel de koers en 
wat er omheen gebeurt. Met passie, een rijke taal en altijd 
to-the-point. Geert Vandenbon is de muzikant van dienst. 
Zo ging hij eerder al als singer-songwriter de boer op met 
Michel Wuyts.

Infotainment
met Carl Berteele & Geert Vandenbon

• Donderdag 23 maart om 20.30 uur
• CC De Woeker, alle info via www.dewoeker.be
• Tickets kosten 15 euro en kan je online bestellen of via 055 39 03 63 

met Filip Osselaer

In aanloop naar 

de Ronde

Voor wie niet kan wachten tot het volksfeest der 
volksfeesten losbarst. Geen zorgen want er staat heel 
wat op het programma. Ontdek vier tips om je in de 
heerlijke Rondesfeer onder te dompelen!
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De mooiste Ronde-momenten herbeleven in de expo. Zelf met prachtige routes de iconische 
hellingen en kuitenbijters trotseren. Een bevoorrading in het Peloton Café. Of een activiteit 
organiseren voor je vereniging. In het Centrum Ronde van Vlaanderen kan het allemaal. Plaats 
een demarrage en ontdek het actief belevingscentrum waar je het hele jaar door de Ronde van 
Vlaanderen kan herbeleven. 

Actieve beleving
in het Centrum Ronde van Vlaanderen

Supporter je graag mee als inwoner van Oudenaarde 
én fan van de Ronde? Kom langs bij Visit Oudenaarde 
en doe jezelf een vlag van ‘De Ronde in Oudenaarde’ 
cadeau voor slechts 10 euro. De vlag met formaat 1 
meter op 1 meter 50 kan je perfect uit het raam hangen, 
of als spandoek omhoog hangen aan je poort of gevel.

Haal je eigen Ronde-vlag in huis
bij Visit Oudenaarde

•  Kom langs bij Visit Oudenaarde (dienst Toerisme) 
van maandag tot vrijdag van 9 tot 17.30 uur of 
zaterdag en zondag van 10 tot 17.30 uur

• Alle info via www.crvv.be
• Centrum Ronde van Vlaanderen is elke dag open van 10 tot 18 uur
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Helden van de Kunst is een kunstproject met 
leerlingen van de Bernardusdriesprong, een 
school in Oudenaarde op maat voor jongeren 
met een verstandelijke beperking en/of een 
autismespectrumstoornis. Vorig jaar startten ze 
met het project Helden van de Kunst waarbij 
tieners en jongvolwassenen (14 - 25 jaar) met 
een matige tot ernstige mentale beperking zich 
uitleven op doek met verf en penseel.

Kom kijken

Ook dit jaar zetten ze het project Helden van 
de Kunst verder en zijn er tientallen kleurrijke 
schilderijen gemaakt in het teken van de 
koers. Dit jaar zal je de kunstwerkjes van de 
leerlingen vanaf enkele weken voor de Ronde 
kunnen aanschouwen in etalages van enkele 
lokale handelaars. Zo ondersteunen zij letterlijk 
en figuurlijk dit unieke project. Sta versteld van 
het talent van deze leerlingen en kom een kijkje 
nemen in het centrum van de stad. 

Wie koopt een werk van Herr Seele en steunt 
daarmee het goede doel?

Als peter van Helden van de Kunst gaf Herr Seele 
de leerlingen een masterclass en maakte hij ook 
zelf een kunstwerk voor dit project, getiteld ‘De 
Flandrien’. Benieuwd naar dit nieuwe werk van 
Cowboy Henks geestelijke vader?

‘De Flandrien’ wordt tijdelijk tentoongesteld in het 
Centrum Ronde van Vlaanderen.

Helden van de Kunst
in de winkelstraten van Oudenaarde

•  Interesse of meer weten over dit initiatief?  
Surf gauw naar www.bernardusdriesprong.be
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Oudenaarde,
zoveel meer 
dan de Ronde alleen

Oudenaarde, in het hart van de Vlaamse 
Ardennen, heeft veel in petto: of je 
nu houdt van natuur, cultuur, erfgoed, 
heerlijke streekproducten of sportieve 
uitdagingen: verrassende ontdekkingen 
liggen achter elke hoek.

Voor meer inspiratie
 visit.oudenaarde.be
 visit@oudenaarde.be
 055 31 72 51 

 visit.oudenaarde.be
 visit@oudenaarde.be
 055 31 72 51 
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Oudenaarde, in het hart van de Vlaamse 
Ardennen, heeft veel in petto: of je 
nu houdt van natuur, cultuur, erfgoed, 
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Bel ons op het Ronde-nummer

Visit Oudenaarde

078 05 10 80

De Ronde 
in Oudenaarde

deronde@oudenaarde.be
www.derondeinoudenaarde.be

@derondeinoudenaarde

Stadhuis
Markt 1 -  9700 Oudenaarde

+32 (0)55 31 72 51
visit@oudenaarde.be
visit.oudenaarde.be

Heb je een vraag of ben je op zoek naar bepaalde 
info over de Ronde in Oudenaarde? Je kan ons 

op de volgende manieren bereiken.

 (beschikbaar vanaf 20 maart)

Coördinatie  
De Ronde in Oudenaarde
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