
Over een maand start de 96ste Ronde van Vlaanderen, de grootste en mooiste wie-
lerwedstrijd van het land, zonder ons. Na 38 jaar verplaatst de aankomst zich naar 
Oudenaarde. Tranen zijn geweend, polemieken gevoerd, tirades gescholden, oorlogen 
uitgevochten, dromen opgeborgen. Moeten we dan nog eens jammeren en stilstaan bij 
dit verlies? 

Ja. Ja, want het gemis van ons jaarlijkse volksfeest gaat nog vaak pijn doen. Zeker wan-
neer Michel Wuyts zo rond de middag de rechtstreekse uitzending veel te enthousiast op 
gang tatert en wij vanuit onze luie zetel zullen beseffen dat we er niet meer hoeven uit te 
komen. Wij maken geen deel meer uit van die bijzondere Ronde-sfeer en zullen ons gat 
die namiddag enkel nog moeten oplichten om te gaan kakken. Want ‘aje moe kakn, moe 
je kakn hé!’ leerde Dieter De Leus ons in de populaire televisieserie De Ronde.

Of zal het ons allemaal niet meer interesseren? Zullen we net als in de serie op 1 april 
ons gras maaien en het criterium van Oudenaarde als blijk van protest aan ons voorbij 
laten gaan? In de fictiereeks leek het heiligschennis, wat kan het ons nu nog schelen? 
Het moet toch af.

Kijken of niet, op 1 april moeten we verder. Zonder een met nadars afgezette Hallebaan 
te bestormen, zonder enkele meters voorbij de streep puffende dampende afgematte 
renners te inspecteren, zonder gratis pintjes en BV’s in de viptent, zonder feest. 

Het aankomstcomité leverde een moedige strijd, maar kruipt na de koude douche weer 
recht. Onder een nieuwe naam en met nieuwe initiatieven, zoals de organisatie van 
een na-Tourcriterium eind juli. Plannen worden gesmeed, geruchten doen de ronde. 
Maar geen start of finish van 
een etappe uit de Tour, de Giro 
of de Ronde van Burkina Faso, 
geen Belgisch kampioenschap of 
Andrea Tafi Classic zal de aan-
komst van Vlaanderens Mooiste 
in Meerbeke kunnen vervangen. 
Helaas. 

Wat doet u op 1 april? 

Ik ga treuren. En zagen. En kak-
ken. En mijn gras afdoen als het 
niet regent.

Bert Goessens

WAT DOET U OP 1 APRIL?

Wielerplezier in de streek

Niet enkel voor de profrenners is het wie-
lerseizoen in onze contreien weer op gang 
gereden. Ook de wielertoeristen buigen zich 
opnieuw over het stuur. En ook zij zullen 
zich moeten aanpassen. Ninove zal een dag 
voor de Ronde van Vlaanderen niet meer 
overspoeld worden door wielerfanaten uit 
alle windstreken. Op 31 maart wordt wel een 
Ronde voor Wielertoeristen gereden, maar 
geen renner die daar de legendarische Muur 
moet temmen. 

Wie toch het gevoel van de echte Ronde 
wil herbeleven kan de komende maanden 
deelnemen aan enkele ritten waar de pas-
sage in Geraardsbergen wel wordt gereden. 
Op 11 maart zorgt de vzw Maspoe met de 
Skodamuurchallenge voor een tijdrit op de 
Muur. Op 12 mei kan je nog in de streek de 
start nemen in Ophasselt voor de Trofee De 
Muur, een rit uit het LM-Classics circuit, ge-
organiseerd door WTC Unitas Steenhuize. 
Op 17 juni is er dan de eerste Andrea Tafi 
Classic van het vroegere Aankomstcomité 
van de Ronde van Vlaanderen. Het parcours 
belooft een weergave van de klassieke Ron-
de met aankomst in Meerbeke.

Om in Ninove de toppers uit het peloton 
aan het werk te zien, is het wachten tot 

het na-Tourcriterium op 29 juli. Mogelijk 
rijden dan enkele sterren uit de Ronde van 

Frankrijk door het stadscentrum. 
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