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PASSAGE ELITE MANNEN ACHTERBERG
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AANKOMST ELITE VROUWEN MINDERBROEDERSSTRAAT
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RONDE VAN VLAANDEREN
ELITE MANNEN & VROUWEN

Beleef ten volle
de Ronde

van Vlaanderen
Ruben Van Gucht Sportman

II

In SPORTMAN II gaat Ruben Van Gucht op jacht naar
legendarische uitspraken in de sportgeschiedenis.
Grappige, beklijvende, historische en inspirerende
uitspraken. SPORTMAN II is opnieuw een inkijk in
het leven van Ruben Van Gucht, geflankeerd door
troubabroers Mathieu & Guillaume, maar vooral een
trip down memory lane.
in

NIEUW

CC De Woeker op 31 maart

de Ronde van Vlaanderen
voor de Jeugd
Vanaf dit jaar zal de Ronde van Vlaanderen voor
Beloften plaatsmaken voor de Ronde van Vlaanderen
voor de Jeugd. Oudenaarde ontvangt op zondag 22 mei
de topcompetitie van de junioren (U17 en U19), zowel
jongens als meisjes. Onze toekomstige toppers zullen
zich in Oudenaarde bewijzen op een pittig parcours
met steile hellingen en iconische kasseistroken.

Haal de nieuwe vlag in huis
De vlag van de Ronde in Oudenaarde
werd in een nieuw fris jasje gestoken. Als
inwoner en handelaar van Oudenaarde
kan je deze nieuwe vlag met hetzelfde
formaat
als
voorheen
bij Visit
Oudenaarde ophalen voor € 10.
Hang de vlag uit het raam en supporter
mee!

www.derondeinoudenaarde.be

We Ride Flanders Cyclo
zaterdag 2 april

De Ronde in Oudenaarde heeft je gemist... maar is
terug van weggeweest en belooft opnieuw een feest te
worden voor het grote publiek. Op zondag 3 april rijdt
het profpeloton Vlaanderens Mooiste, de Ronde van
Vlaanderen! Voor het tiende jaar op rij is Oudenaarde
de fiere aankomststad. Het is alvast uitkijken naar wie
de 106e editie van de Ronde op zijn naam kan schrijven.
Ben jij terug op de afspraak?

Op zaterdag rijden sportieve fietsers hun
Ronde van Vlaanderen tijdens We Ride
Flanders Cyclo. Ze trotseren net als hun
idolen de Vlaamse hellingen en legendarische
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 en
kunnen ze even halt houden op de Markt in
Oudenaarde.
Wil je ook graag de wielerambiance
opsnuiven? Dan is de Markt the place to be.

Ronde van Vlaanderen voor
zondag 3 april

Elite

Het ziet ernaar uit dat de Ronde van Vlaanderen
wederom een groot volksfeest mag zijn. 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.
Noteer alvast onderstaand programma, waaronder de
ploegvoorstelling van de Ronde van Vlaanderen Elite
vrouwen en het after event op de markt, in je agenda.
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Publieksdorp, jeugdzone & after event
Het sfeervolle publieksdorp, aan de aankomstplaats, opent
vanaf 13u 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 Canavia.
NIEUW DIT JAAR: de markt maakt plaats voor het after event
met muziek, een hapje, een drankje en een pak amusement!
Om 19u opent Les Princes Des Bois het feest op de markt,
aansluitend draait DJ Dylanski zijn set tot 22u30 en afsluiten
doen we in volle ambiance met Gusto en Joran.

Praktische info tijdens de Ronde

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

Alle informatie op
www.derondeinoudenaarde.be

Hoe geraak je vlot naar de
aankomstzone? Neem gratis
de pendelbus A van De Lijn,
stap op aan de achterkant van
het station (A7) of de halte aan
Bruwaan (A6) en stap af aan
de halte A5. Heenritten zijn van
10 tot 13.15 uur, terugritten van
17.45 tot 20 uur.

De Markt is op zaterdag en zondag enkel
bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De
parkings die vorig jaar voorzien waren op de
industriezone Bruwaan zijn 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. Er
zijn ook voldoende fietsparkings.
Oudenaarde blijft ook bereikbaar met het
openbaar vervoer. Zo legt de NMBS extra treinen
in en kan je via pendelbussen van De Lijn je vlot
richting Kwaremont begeven. Raadpleeg zeker
online het aanbod.

Oudenaarde loves een propere ronde

Afval is onvermijdelijk, maar de Ronde in
Oudenaarde gaat voor zo weinig mogelijk
afval en plastic. Samen kunnen we het
probleem aanpakken, ook op evenementen.
Sinds 2020 geldt er trouwens al een verbod
op wegwerpbekers, -blikken en -flessen.
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 gemeente. En
dat willen we toch allemaal? Doe dus zeker
mee en bouw samen met ons mee aan een
duurzame Ronde van Vlaanderen.

Contact en info tijdens de Ronde
Centraal telefoonnummer voor
al jouw vragen over de Ronde
in Oudenaarde (vanaf 21 maart
beschikbaar):

078 05 10 80
Coördinatie De Ronde
in Oudenaarde
deronde@oudenaarde.be
www.derondeinoudenaarde.be
Volg ons op: www.facebook.com/
derondeinoudenaarde

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

Oudenaarde,
zoveel meer
dan de Ronde
alleen

www.mou-oudenaarde.be
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