
KOERSEN
Verkenning van het nieuwe Ronde van Vlaanderen-parcours op proffietsen

IN HET SPOOR VAN

De Ronde van Vlaanderen volgt dit jaar een nieuw parcours met terugkeer van de roem-

ruchte Muur van Geraardsbergen. Wielrenblad toogt naar de Vlaamse Ardennen om de 

160 kilometer lange finale van de voorjaarsklassieker te rijden. Compleet met volgwagen, 

teamkleding en officiële proffietsen. De kussen van de rondemissen denken we er zelf bij.

34 tekst en foto's: Bram de Vrind



ALS EEN FLANDRIEN
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‘Vandaag zult gij uw mouwen moeten 

opsloven om te tonen dat ge gekapt zijt 

uit het steen waarmee Vlaamse stand-

beelden worden gemaakt’  

– Karel Van Wijnendaele (1882-1961), 

stichter Ronde van Vlaanderen.

De Vlaamse Ardennen, zondagochtend 19 
februari 2017. De schrale winterzon breekt 
door de wolken boven de vierkante toren van 
Oudenaarde. Op de parkeerplaats bij het 
Centrum Ronde van Vlaanderen zetten vijf 
wielerkameraden opgetogen hun fietsen in 
elkaar. Er wordt gelachen en druk gesproken.

We vertonen symptomen van de wielerkoorts 
die jaarlijks tegen het eind van de winter bij 
fietsliefhebbers de kop opsteekt. Na maanden 
van staren naar een lege wielerkalender en 
stug trainen door weer en wind, is het nieuwe 
seizoen met cyclo's en voorjaarsklassiekers dan 
eindelijk in aantocht.

We zijn naar Oudenaarde gekomen met een 
bijzondere missie. We rijden vandaag de finale 
van de Ronde van Vlaanderen, de hoogmis van 
het Vlaamse wielervoorjaar, die dit jaar een 
nieuw parcours volgt. De parcoursbouwers 
hebben de startstreep verlegd van Brugge 
naar Antwerpen en de iconische Muur van 
Geraardsbergen geherintroduceerd, die tot en 
met 2011 scherprechter van de koers was.

Het peloton trekt traditiegetrouw de eerste 100 
kilometer als een praalstoet over een vlakke 
aanloopstrook door het Vlaamse land. We 
pikken aan als de route de heuvelzone nadert 
waar de echte strijd zal ontbranden. We krijgen 
160 kilometers verdeeld over drie plaatselijke 
rondes voor de wielen. Het parcours telt drie 

kasseistroken en achttien hellingen. Met dus 
de Muur van Geraardsbergen, maar ook drie 
doorkomsten op de Oude Kwaremont en twee 
keer Paterberg.

Om de beleving compleet te maken, hebben 
we teamfietsen en -kleding uit het prof-
peloton geregeld. Maarten vertegenwoor-
digt Team LottoNL-Jumbo op zijn Bianchi 
Infinito CV. Teun en Thijs vormen een blok 
van Roompot-Nederlandse Loterij op hun 
Isaac Element-fietsen. Sjoerd is gewapend 
met de klassiekerfiets Domane SLR 9 van 
Trek-Segafredo.

Zelf rijd ik een bijzondere Canyon Aeroad CF 
SLX. Het gaat om de voormalige klassieker-
fiets van de Sloveense Katusha-renner Simon 
Špilak, die ooit top-10 reed in de Ronde. Zijn 
naam prijkt nog altijd in blokletters op het 
frame. Maartens vader Emile bestuurt de 
volgwagen. Het publiek en de kussen van de 
rondemissen denken we er zelf bij.

‘Heeren, vertrekt!’  

– Karel Van Wijnendaele, Ronde van 

Vlaanderen, 1913.

Kaboem, kaboem gaat het over de betonplaten 
aanloopstrook naar de Oude Kwaremont, de 
eerste helling van de dag. Opgewonden praten 
we over het speelgoed dat we hebben meege-
kregen. Er zoemen elektrische derailleurs.  
Met ons flitsende materiaal en teamkle-
ding vormen we een mooie kopgroep. 
Tegemoetkomende fietsers lijken te kijken: zijn 
dat echte profs? 

Ik heb vandaag een 'geheime' troefkaart op 
zak. Voor extra parcourskennis ben ik te rade 

gegaan bij de bedenker van de nieuwe route, 
Koersdirecteur Wim Van Herreweghe. Zijn 
advies: niet te diep in de buidel tasten tot 
de Muur van Geraardsbergen om voldoende 
reserves te bewaren voor de echte finale. 
‘Na de Muur volgt een strook van 20 kilo-
meter waarin je een beetje kan herstellen. 
Dan komt de tweede keer Oude Kwaremont 
en Paterberg en gaat het intens worden. De 
Ronde wordt dan een afvallingskoers.’ 

Hij fluisterde in dat de laatste passage 
Oude Kwaremont het beste moment is om 
weg te rijden. ‘Draai daar op het valsplat 
de grote molen. Houd strak tempo op de 
kasseien. Als iedereen op het tandvlees zit, 
plaats je een versnelling ter hoogte van het 
Kwaremontplein, waar de helling afvlakt. Dat 
is de ultieme plek om te springen.’ 

In Berchem slaan we het landweggetje in dat 
leidt naar de Oude Kwaremont. 2516 meter 
en een maximale stijging van 11 procent. 
Op het kasseienbed rijdt Maarten al snel 
bij me weg. Teun glipt voorbij. Mijn veder-
lichte Aeroad stuitert alle kanten op. Bij de 
T-splitsing met de Ommegangstraat liggen 
de kasseien zo slecht dat het lijkt alsof een 
monster zijn bek opent. Mijn achterwiel slipt. 
Buiten adem rijd ik het Kwaremontplein op. 
Oef, dit gaat een zware dag worden.

‘Flan·drien (de; m): Een wielrenner die 

behalve door een grote fysieke kracht, 

gekenmerkt wordt door het vermogen om 

in ongunstige (weers)omstandigheden 

zijn strijdlust te behouden, en daardoor 

uitermate geschikt is voor het rijden van de 

Vlaamse voorjaarsklassiekers'‘– Van Dale
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naam:  Bram de Vrind
teamkleding:  – 
lengte/gewicht:  1,76 m/62,5 kg
kilometers in 2016:  13.102,9
mooiste klassering:   13de algemeen in La Pierre 

Jacques en Barétous  
(cyclosportive, Pyreneeën)

DE RENNERS 

naam:  Sjoerd Swinkels
teamkleding:  Trek-Segafredo
lengte/gewicht:  1,74 m/65 kg
kilometers in 2016:  13.100,7
mooiste klassering:   6de in eindklassement 

Campilaro (driedaagse  
cyclosportive, Pyreneeën)
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‘1986: Adrie van der Poel, 1987: Claude 

Criquielion, 1988: Eddy Planckaert’. Sjoerd 

leest de namen op van de Ronde-overwinnaars 

die worden geëerd met een plekje op het pla-

veisel van de Ronde van Vlaanderenstraat die 

volgt na de top van de Kwaremont. De erelijst 

met winnaars is inmiddels 1,2 kilometer lang, 

maar er zijn nog genoeg lege betonplaten om 

namen bij te schrijven. 

We doorkruisen een glooiend landschap met 

boerderijen, kerktorens, knotwilgen, zompige 

akkers en kronkelende beekjes, dat bezaaid 

ligt met een rappe opeenvolging van grillige 

kasseiwegen en nijdige hellingen die ons met 

evenveel ontzag als plezier vervullen. We strij-

den op het asfalt van de Kortekeer, bedwingen 

de kasseien van de Eikenberg, beklimmen à 

bloc de Wolvenberg en maken vaart op de kin-

derkopjes van de Haaghoek. In Zegelsem ziet 

een man tijdens het wassen van zijn auto hoe 

Thijs ons eraf rijdt op de Leberg. Ondertussen 

krijg ik het kasseien rijden weer in de vingers 

en beginnen de benen beter aan te voelen. 

In Michelbeke volgt de Berendries, een asfalt-

helling van 936 meter lengte en een maximale 

stijging van 12,34 procent. ‘Jouw favoriet!’, 

weet Sjoerd. Ik ben het natuurlijk aan mijn 

stand verplicht om mezelf hier te tonen. 

Thijs rijdt aan de voet van de helling bij ons 

weg, maar halverwege het eerste steile stuk 

begint zijn motor te haperen. Met Sjoerd in 

mijn wiel rijd ik hem voorbij. Dan vlakt de 

helling af en probeer ik iets te herstellen. Na 

een kruising volgt het tweede steile stuk. Nu 

aanvallen! Ik ga uit het zadel en schakel op. Ik 

negeer mijn protesterende maag en verzuurde 

benen. Nog een keer bijschakelen! Maar 

Sjoerd zit als met bisonkit aan mijn achterwiel 

geplakt. Ik weet hem niet te lossen. 

‘Boonen geeft twee lengten en weet dat 

hij die Cancellara niet mag laten rijden. 

Cancellara heeft nu een lengte of drie. Dit 

is pijnlijk, dit is pijnlijk! Hier Cancellara 

weg! Ohlalalala, op vijftien kilometer 

van de aankomst!’ – VRT-commentator 

Michel Wuyts ziet het duel Tom Boonen 

– Fabian Cancellara op de Muur van 

Geraardsbergen, Ronde van Vlaanderen 

2010.

Over een betonbaan zakken we richting 

Geraardsbergen. Aan de horizon verschijnt het 

zwarte silhouet van de Muur met zijn kapel. 

De berg was door de eeuwen heen offerplek 

van Keltische druïden en een christelijk bede-

vaartsoort. Maar voor wielerliefhebbers is ze 

vooral sacrale plek van de Ronde. Jarenlang 

was de kasseiklim met een maximale helling 

van 19,76 procent de scherprechter in de koers 

op zestien kilometer van de meet in Meerbeke. 

Een arena van ‘man tegen man’-gevechten 

voor de eindoverwinning. 

De verontwaardiging was dan ook groot toen 

de organisatie het icoon van de Ronde in 2012 

uit het parcours sneed. Maar na vijf Muurloze 

jaren keert de legende terug, zij het op een 

minder prominente plek als achtste helling 

ruim voor de echte finale. 

Na het passeren van de brug over de Dender in 

Geraardsbergen wil niemand de koppositie van 

me overnemen. Het wegdek begint te hellen. Ik 

houd het tempo strak. 

naam:  Teun Swinkels
teamkleding:   Roompot-Nederlandse Loterij
lengte/gewicht:  1,83 m/70 kg
kilometers in 2016:  13.849,8
mooiste klassering:   111de algemeen in Trois Ballons 

(cyclosportive, Vogezen)

naam:   Maarten Rasenberg
teamkleding:  LottoNL-Jumbo
lengte/gewicht:  1,90 m/76 kg
kilometers in 2016:  9.639,8
mooiste klassering:   122ste algemeen in Vélomédiane 

Claudy Criquiélion (cyclospor-
tive, Ardennen) 

naam:  Thijs van Tongeren 
teamkleding:   Roompot-Nederlandse Loterij
lengte/gewicht:  1,86 m/72,5 kg
kilometers in 2016:  12.117,8
mooiste klassering:   112de algemeen in Marmotte 

(cyclosportive, Alpen)
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Op de Markt voor de Sint-Bartholomeuskerk 

volgen de eerste kinderkopjes. Vanaf de Vesten 

slaan we rechtsaf naar de Oudebergstraat, de 

weg die ons begeleidt naar de hellepoort voor 

wielrenners. Daar op het donkere bospaadje rijst 

het stijgingspercentage naar 19,76 procent. 

Mijn voorwiel schiet omhoog, melkzuur hoopt 

zich op in mijn benen. Dit is geen fietsen meer, 

maar overleven! Op het steilste punt moet 

ik naar het grootste kransje schakelen. Teun 

hoeft dat niet en glipt me op zijn zwarte Isaac 

voorbij. In de laatste bocht naar de top houd ik 

zijn wiel maar kan niet langszij komen. Teun 

mag zijn fiets als eerste voor de Onze-Lieve-

Vrouwe-kapel parkeren.

‘De Paterberg bestijgen

betekent zweten en hijgen.’ 

– Onbekend

Een straffe tegenwind steekt op als we terug-

keren naar de streek rond Oudenaarde voor het 

rijden van de laatste plaatselijke rondes. We rij-

den over hobbelige betonbanen met gedumpte 

plastic zakken in de bermen en verstilde 

dorpjes met grauwe huizen. Afgemat kauw ik 

op een krentenbol in de hoop te herstellen. Het 

advies van de koersdirecteur om tot de Muur 

rustig aan te doen hebben we vakkundig in de 

wind geslagen.

We steken door Wallonië en rijden via de 

Pottelberg en Kanarieberg terug richting Oude 

Kwaremont. Nadat we die voor de tweede keer 

hebben beslecht, duiken we naar de steilste 

helling van het pak: de Paterberg. De kassei-

enbult meet slechts 361 meter maar compen-

seert zijn gebrek aan lengte rijkelijk met een 

duizelingwekkende maximumstijging van 

20,33 procent. De 'Pater' geldt ook meteen als 

'mooiste helling van de Ronde'. Boven wachten 

lommerrijke vergezichten over het heuveldorpje 

Kwaremont en de Scheldevallei in de verte. 

Maar voor dat uitzicht moeten we met melk-

zuur in de benen betalen. Nog tijdens de 

afdaling schakelen we naar het kleine voor-

blad, wetende dat de helling abrupt begint 

na een haakse rechterbocht. We sturen het 

kasseibed op. Zo snel mogelijk glip ik naar 

het betonnen gootje langs de weg om de kas-

seien te omzeilen. Ik neem al gauw afstand 

van de rest van het groepje dat ploetert op de 

kinderkopjes. Even stuur ik terug de kasseien 

op om een aanvaring met een struik te voor-

komen. Dan: hup weer in het gootje voor het 

steilste deel langs de houten hekken. 'Geniet 

hier van het zicht op het landschap dat voor 

je ligt', lees ik op een bankje terwijl ik uitpuf 

op de top. 

‘Men zou de renners ook, fiets in de nek, 

een ladder kunnen doen beklimmen’ 

– Eddy Merckx over de Ronde-doorkomst 

op de Koppenberg.

Twee spelende kleuters juichen ons toe als we 

het plaatsje Melden binnenrijden. Hier wacht 

ons misschien wel de meest omstreden hel-

ling uit de Ronde: de Koppenberg. Een muur 

van 682 meter lengte en maximaal 19,42 pro-

cent. De eerste keer dat de Bult van Melden in 

het parcours werd gelegd in 1976, bereikten 

slechts vijf renners fietsend de top. In 1987 

werd de uitgeputte vluchter Jesper Skibby er 

na een val bijna door een commissaris-auto 

overreden.

DE FIETSEN 

Merk/type:  Trek Domane SLR 9 H1
Bijzonderheden:   28 millimeter banden en geïn-

tegreerde IsoSpeed-technologie 
voor extra verticale demping op de 
kasseien. 

Prijs:  € 9.999,- (Project One).
Impressie:   ‘Snel en comfortabel. Het IsoSpeed-

systeem zorgt voor controle en 
balans op de kasseien. Kortom, een 
topfiets.’ 

Merk/type:  Isaac Element Team Edition 2017
Bijzonderheden:   De officiële klassiekerfiets van 

Roompot-Nederlandse Loterij.
Prijs:  n/a.
Impressie:   ‘Een comfortabele kasseienfiets 

met een waanzinnige Campagnolo 
Record EPS groep.’ 
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Merk/type:   Canyon Aeroad CF SLX DI2 2015
Bijzonderheden:   De originele klassiekerfiets van 

Katusha-renner Simon Špilak!
Prijs:  € 4.899,-
Impressie:   ‘Fraaie carbonracer die accelereert 

als een raket. Stuitert vanwege zijn 
lage gewicht en stijfheid wel wat 
meer op de kasseien.’

Merk/type:  Bianchi Infinito CV
Bijzonderheden:   Geïntegreerde Countervail 

technologie voor extra dem-
ping op kasseien, klassiekerfiets 
LottoNL-Jumbo.

Prijs:  € 8.999,-
Impressie:   ‘Geweldige klassiekerfiets met 

comfortabel frame en stijve wielen. 
Stuurlintje had dikker gemogen 
voor extra demping.’ 

Merk/type:  Isaac Element Disc
Bijzonderheden:   Uitgerust met hydraulische schrijf-

remmen voor extra remkracht.
Prijs:  € 5.799,-
Impressie:   ‘Allround probike met superieure 

remkracht. Hoge velgen voelen een 
tikje onstabiel als de wind erop staat 
in afdalingen.’ 
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Aan de voet zien we het stenenbed bijna lood-

recht richting de hemel lopen. Ik klauter op 

mijn fiets omhoog, terwijl het melkzuur in mijn 

vermoeide benen wordt gedrukt. Op het steilste 

stuk liggen de kasseien glibberig en met grote 

putten en kieren. Sjoerd rijdt me voorbij. Ik moet 

alle zeilen bijzetten om overeind te blijven. Grip 

houden nu! Voor me zie ik Sjoerd met een soe-

pele tred naar de top rijden.

‘Daar bovenin beeld komt Cancellara. 

Cancellara heeft tot de Kwaremont 

gewacht en komt er nu als een TGV 

aan! Let maar op!’ – NOS-commentator 

Herbert Dijkstra ziet Fabian Cancellara 

naar de kop de koers springen tijdens de 

Ronde van Vlaanderen in 2016.

Als zwoegende Flandriens rijden we over 

de schabouwelijk slechte kasseien van de 

Mariaborrestraat. Voorts inspecteren we het 

gootje van de Taaienberg. Met een slakkengang 

hobbelen we even later over de kinderkopjes 

van de Kruisberg. In de aanloop naar de laatste 

passage van de Oude Kwaremont heerst binnen 

ons groepje een gezapige stilte. Iedereen lijkt 

zijn laatste krachten op te sparen voor het finale 

klimwerk. Teun trekt een reep, Maarten eet een 

gelletje. Ik doe mijn hartslagband goed en neem 

nog snel een slok drinken.

Op de laatste meters voor de klim bouwt de 

spanning op. Het kasseibed nadert als een 

onvermijdelijk onheil. Ik denk aan het advies 

van de koersdirecteur: tempo houden tot het 

Kwaremontplein en dan springen. Zij aan zij 

klapperen Sjoerd en ik over de kinderkop-

jes. Mijn benen lopen vol. Bij de T-splitsing 

ga ik links rijden om de slechtste kasseien te 

ontwijken. Als het dorpsplein volgt, weet ik wat 

me te doen staat: demarreren! Ik schakel naar 

het grote blad en geef alles wat er nog in zit. 

Terwijl mijn benen bijna ontploffen en zich een 

slijmsliert vormt aan mijn kin, blijf ik tempo 

houden. Ik kijk achterom: ik ben los! Met een 

paar seconden voorsprong bereik ik de top. 

Mijn plannetje heeft gewerkt.

‘Daar komt de held van de dag. Daar 

komt Peter Sagan. (…) Die iedereen naar 

huis reed. Die in die lange laatste fase 

Cancellara en Vanmarcke afhield en 

Vlaanderens Mooiste wint als wereldkam-

pioen. Dat is meer dan een droom’ 

– VRT-commentator Michel Wuyts, 

Ronde van Vlaanderen 2016.

 

We beklimmen nog eens de Paterberg en dui-

ken dan naar de Scheldevallei voor de aanloop-

strook naar de finish. Kop over kop rijden we 

over het heerlijk gladde asfalt op de provinciale 

weg naar Oudenaarde. De straffe rugwind 

voelt als loon voor ons harde werken. Terwijl 

het duister valt, komt de vierkante toren van 

Oudenaarde in zicht. We nemen het nog een-

maal tegen elkaar op tijdens het eindsprintje, 

dat wordt gewonnen door Maarten. Als belo-

ning delen we geen prijzengeld, maar een pak 

mooie herinneringen.

DE RONDE IN CIJFERS

101.  De Ronde beleeft dit jaar zijn 101ste editie op 2 april.

750.000.  Gemiddeld aantal toeschouwers langs het parcours.

324 km.  De eerste Ronde in 1913 was ook meteen de langste.

259,5.  De koers van 2017 telt 259,5 km.

13.   Fabian Cancellara verbrandde tijdens de editie  

van 2010, 6.459 kilocalorieën, het equivalent  

van 13 borden pasta.
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