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Trudo Dejonghe & Wim Lagae

‘De Ronde van Vlaanderen is een mythe, een 
 fenomeen, het is emotie, drama, heroïek, 
 bonken op ruwe kasseien, hellingen die in je 
 kuiten bijten terwijl Vlaams voorjaarsweer de 
spieren afmat. De Ronde is feest in Vlaanderen, 
een volksfeest van verachting, bewondering en 
verwondering.’ (Vandenhaute, W., Persmap 
Ronde van Vlaanderen)

Wat in de Nederlandse sportwereld 
gekend is als het oranjegevoel, 
kennen we in Vlaanderen bij de 

wielerhoogdag Ronde van Vlaanderen. Deze 
eendagswedstrijd wordt betwist in een typisch 
Vlaams ruraal landschap met haar Flandriens, 
massale publieksbelangstelling en Vlaamse 
Leeuwenvlaggen als ultieme expressie van de 

culturele identiteit. De parcourswijziging en 
-concentratie vanaf 2012 doen dan ook 
enorm veel stof opwaaien. Eind 2008 kwam 
de organisatie van de Ronde in handen van 
De Vijver, de holding van de Vlaamse media-
tycoon Wouter Vandenhaute, die onder meer 
eigenaar is van het productiehuis Woestijnvis  
en van de commerciële televisiezenders VT4 
en VijfTV. De overname leidde tot een trend-
breuk waarbij discussies ontstonden tussen 
de traditionalisten, die de Ronde wilden 
 houden zoals ze was, en de modernisten,  
die de Ronde en andere Vlaamse voorjaars-
klassiekers in het moderne era van de com-
merciële sportwereld wilden brengen.

Typisch landschap
De Ronde van Vlaanderen, ook gekend als 
‘Vlaanderens Mooiste’, bulkt van de Vlaamse 

Zo oranjegek als Nederlands zijn tijdens het WK Voetbal, zo verknocht 

zijn de Vlamingen aan ‘hun’ Ronde. Media-tycoon Wouter Vandenhaute 

nam de organisatie een paar jaar geleden over. Hij koos voor een 

 commerciële aanpak en schrapt – tot veler ontzetting – dit jaar de 

Muur van Geraardsbergen uit het parcours. Het kon weleens de red-

ding van ‘Vlaanderens Mooiste’ betekenen.

De Ronde van Vlaanderen
De getuigenheuvels van de Vlaamse identiteit
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Koppenberg bij Oudenaarde. De tiende van zeventien 

bergen in het parcours van 2012. Een echte kuitenbijter, 

62 meter doordouwen op de kasseien, met gemiddeld 

11,6% en op sommige stukken 22% stijging.
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Emancipatie

De Nederlandstalige Vlamingen zijn de 
grootste bevolkingsgroep in België 

(60% van de bevolking), maar werden 
 decennialang gedomineerd door de 
 Franstalige minderheid. Het Frans was   
de offi ciële taal, en het Nederlands was 
verboden in het onderwijs, de rechtbanken 
en het bestuur. Zo ging de discriminatie 
op taalgebied hand in hand met sociale 
discriminatie. 

In Vlaanderen ontstond een emancipatie-
beweging die de Vlamingen rechten wilde 
geven op het gebied van taal, cultuur en 
onderwijs, wat meteen leidde tot een soci-
aaleconomische opgang van Vlaanderen.

oerbeelden. Ze loopt in de fi nale door een 
 typisch Vlaams ruraal landschap met smalle, 
kronkelende wegen en kasseistroken over de 
steile hellingen van de ‘getuigenheuvels’, 
 onder soms barre weersomstandigheden.  
Dit unieke landschap in ons Vlaamse vlakke 
land kent haar oorsprong miljoenen jaren 
 geleden in de transgressies van de tertiaire 
zee die telkens klei- en zandlagen afzette. 
 Tegen het einde van die periode, zo’n 8 mil-
joen jaar geleden, werd bovenop deze lagen 
een pakket glauconiethoudend zand neerge-
legd. De in de zee voorkomende zandbanken 
vielen regelmatig droog en het ijzer in het 
glauconiet reageerde dan met de zuurstof in 
de lucht waardoor het aan elkaar roestte en 
een laag ijzerzandsteen vormde. Bij de vor-
ming van de Alpen kwam het gebied iets 
 omhoog waardoor de zee terugtrok en de 
 sedimentaire lagen bloot kwamen te liggen. 
Op het vrijgekomen strand vormden zich 
 beken en rivieren en had de wind vrij spel 
waardoor diepe erosiegeulen ontstonden in 
het zachtste materiaal. Het uiteindelijke 
 resultaat zijn de ijzerzandsteenhoudende 
 getuigenheuvels, doorsneden door rivieren 
die in Vlaanderen en net over de taalgrens  
in Wallonië een gordel van west naar oost 
vormen (fi guur 1). Die heuvels spelen van-
daag de dag een belangrijke rol in de vorming 
van de Vlaamse culturele identiteit. Hun 
 steile hellingen zijn kenmerkend voor de 
Vlaamse wielerklassiekers, en veelal de scherp-
rechters tijdens de wedstrijd. Enkele, zoals de 
Oude-Kwaremont, de Patersberg en de Ouden-
berg, beter bekend als de Muur van Geraards-
bergen, zijn gelinkt aan het collectieve wieler-
geheugen in Vlaanderen.

Mythe en hype
De Ronde van Vlaanderen werd in 1913 op-
gestart door Karel Van Wijnendaele om de 
verkoop van de krant Sportwereld, die later zou 
opgaan in Het Nieuwsblad, te doen swingen. 
Hij haalde hiervoor inspiratie bij de Franse 
krant L’Auto die tien jaar tevoren de Tour de 
France introduceerde. De eerste edities waren 
geen succes maar vanaf de jaren 20 en 30 
kreeg de Ronde van Vlaanderen meer aan-
dacht. De internationalisering startte pas na 
de Tweede Wereldoorlog, en de successen 
van buitenlandse coureurs waren een ver-
rijking voor de erelijst. Van Wijnendaele vond 
dit een benauwende gedachte. Hij was een 
vurig voorvechter van de Vlaamse ontvoog-

dingsstrijd (kader Emancipatie) en zag liever 
dat een van de ‘zonen van dat stoere Vlaam-
sche volk’ won.

De Vlaamse wielerkampioenen werden 
heroïsche eigenschappen toegedicht. Ze 
moesten tot voorbeeld dienen voor de 
 Vlamingen en hen tonen dat ze door hard 
knokken konden opklimmen op de sociale 
ladder. Mede dankzij de Ronde werd het be-
grip Flandrien1 geboren. Langs het parcours 
van Vlaanderens Mooiste staan elk jaar zo’n 
600.000 tot 800.000 mensen en de talloze 
vlaggen trekken volop aandacht. De Vlaamse 
Leeuw, een typisch symbool van regionale 
identiteit, is een supportersattribuut gewor-
den. De geel-zwarte vlaggen met de Vlaamse 
Leeuw drukken de verbondenheid uit tussen 
de toeschouwers, in de meeste gevallen los 
van elke politieke connotatie. Op de dag van 

Figuur 1: Geologische doorsnede van een deel van de Vlaamse Ardennen
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Figuur 2: Het parcours van de Ronde van Vlaanderen 2011 en 2012

1) Een Flandrien is een wielrenner die een koers hard 

maakt door voortdurend de aanval te kiezen en te blijven 

rijden totdat hij oververmoeid de streep bereikt.
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de Ronde vervagen alle verschillen in leeftijd, 
status, rijkdom of geslacht. De leeuwensym-
boliek, die terugkeerde in bijnamen zoals die 
van Johan Museeuw (de Leeuw van Vlaande-
ren), heeft zijn wortels in de Guldensporen-
slag, een strijd tussen Vlamingen en Fransen 
op 11 juli 1302. Maar tegenwoordig is de poli-
tieke boodschap die Van Wijnendaele hoog 
in het vaandel droeg, geen achterliggende 
 gedachte meer. Toch wordt de Ronde nog 
steeds gebruikt voor de versteviging en be-
vestiging van de Vlaamse culturele identiteit, 
zoals het Oranje-elftal en de Elfstedentocht 
dat doen voor Nederland. Het creëren van 
heroïsche overwinningen in barre omstandig-
heden, die de laatste decennia maar zelden 
voorkomen, voedt de mythe rond de wed-
strijd en vergroot de verbeeldingskracht. 

Vandaag lokt dit icoon van het Vlaamse 
sportnationalisme meer toeschouwers dan 
eender welke andere wielerwedstrijd in België. 
De overvloedige media-aandacht heeft daar 
ongetwijfeld aan bijgedragen. Een kleine 
steekproef in de schrijvende pers leert dat  
vijf Vlaamse dagbladen (De Standaard, De 
Morgen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws 
en Gazet van Antwerpen) in 2010 alleen al in 
het weekend meer dan tweehonderd artikelen 
publiceerden over de Ronde. Een aantal kran-

ten bevatte zelfs extra bijlagen die lezers als 
leidraad konden gebruiken om de wedstrijd 
optimaal te volgen. Niet alleen langs het 
 parcours is de publieke belangstelling enorm. 
Het aantal Vlamingen voor de buis evolueerde 
tussen 1997 en 2011 van gemiddeld 600.000 
naar 1.200.000. In 2011 zagen meer dan 1,6 
miljoen mensen de Vlaming en underdog 
Nick Nuyens als winnaar de meet passeren. 
Het kijkcijfer piekte: een nipte 90% was af-
gestemd op de wieleruitzending van de pu-
blieke omroep. Via Radio 1 volgden nog eens 
380.000 Vlamingen de wedstrijd. De zender 
bereikte hiermee 40% van de luisteraars, 
waar dat op jaarbasis gemiddeld 8-9% is.

Financiële knelpunten
Het publiekssucces en de hoge kijkcijfers 
voor wielerwedstrijden verblinden velen voor 

de fi nanciële risico’s. Organisatoren van 
wedstrijden tussen twee steden moeten een 
vol jaar vechten voor een sluitend budget.  
Ze kampen structureel met toegenomen 
 kosten voor ordehandhaving en veiligheid, 
prijzengeld, verzekeringen, motards (pers op 
motoren), seingevers, rotondes en verkeers-
drempels. Aan de inkomstenkant staan de 
marketingbudgetten van sponsors en de 
 uitzendrechten onder druk – ook al omdat 
het duur en complex is om wielrennen goed 
in beeld te brengen – terwijl het publiek vrij 
toegang heeft en er dus nauwelijks toegangs-
prijzen gerekend kunnen worden. Een audit 
bij de organiserende mediagroep Corelio in 
2008 toonde aan dat zelfs zonder de directe 
personeelskosten mee te rekenen de Omloop 
Het Volk (openingswedstrijd van het Belgische 
wielerseizoen, nu: Omloop Het Nieuwsblad,) 
verliesgevend was en de Ronde zelf amper 
quite draaide. Knelpunten waren een struc-
tureel tekort uit VIP-arrangementen, te weinig 
overheidssteun en tv-rechten, en complexe 
maar weinig lucratieve sponsoringpakketten. 
Mede onder druk van de crisis van eind 2008 
besloot Corelio dat het organiseren van deze 
eendagswielerwedstrijden niet langer tot 
haar corebusiness behoorde. In december 
2008 nam mediagroep De Vijver de wieler-
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Supporters verlaten de Koppenberg nadat 

de renners gepasseerd zijn.

Langs het nieuwe parcours   

kan het publiek, zonder zich te 

hoeven verplaatsen, de renners 

drie keer zien passeren
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wedstrijden daarom over en in 2010 werd 
Flanders Classics gestart als de overkoepelen-
de organisatie van zes Vlaamse voorjaars-
klassiekers: Omloop Het Nieuwsblad, Dwars 
door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, Ronde van 
Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl.

Nieuw parcours
Flanders Classics introduceerde een nieuw 
businessmodel met het accent op winst-
gevend heid en het beter vermarkten van het 
groeipotentieel van de Vlaamse voorjaars-
klassiekers.

De parcoursconcentratie en -wijziging  
dit jaar, en vooral de val van de Muur van 
 Geraardsbergen, leidden tot een hevige pole-
miek. Zo kanaliseerden de traditionalisten 
hun protest met een rouwstoet op zondag  
25 september 2011. Wouter Vandenhaute,  
ceo van Woestijnvis, was hierbij kop van Jut.

Maar langs het nieuwe parcours, met de 
 Patersberg als laatste helling, zullen de fans, 
zonder zich te hoeven verplaatsen, de renners 
driemaal kunnen aanmoedigen. Bovendien 
kunnen ze de wedstrijd gezamenlijk volgen 
op grote schermen in beleveniscentra, waar-
van maximaal 30% VIP-tenten. Public viewing, 
dat al een tijdje ingeburgerd is in het voetbal 
en het veldrijden, doet op die manier zijn 
 intrede in het wegwielrennen.

De traditionele fi nale over de Muur en de 
Bosberg stond natuurlijk garant voor sportief 
spektakel en het zal wellicht enkele jaren 
 duren om te wennen aan de verlegde fi nale, 
maar ook daar zal geschiedenis worden 
 geschreven. Vanuit citymarketingoogpunt is 
de keuze voor aankomstplaats Oudenaarde, 
waar in 2003 het Centrum Ronde van Vlaan-
deren de deuren opende, een beloning voor 
een decennium consistent en hard werken 
rond fi etsen en wielrennen. Meerbeke, aan-
komstplaats sinds 1973, met één weekend 
wielrennen per jaar in een anders desolate 
omgeving, kan daar niet aan tippen.

Na 2013 zal Flanders Classics het her-
tekende wielervoorjaar evalueren. Los van 
onvoorspelbare sportieve factoren zijn we 
 benieuwd of de tv-rechten, omzet en winst/
verliesrekening transparant worden gecom-
municeerd aan de teams en renners. Van 
Wouter Vandenhaute mag worden verwacht 
dat hij een winstverdeelsleutel van de Ronde 
van Vlaanderen en Flanders Classics zal ga-
randeren aan de acteurs en dat de opbrengst 
deels zal terugvloeien naar het wielrennen.

Het ontstaan van de mythe rond Vlaanderens 
Mooiste illustreert hoe de media een Vlaamse 
culturele identiteit ‘uitvonden’. Het resulteer-
de in een diepe worteling van de Flandriens en 
hun wedstrijden in de traditionele Vlaamse 
cultuur, waarbij een economische benadering 
van het fenomeen er niet toe deed. De toe-
nemende professionalisering en gebrek aan 
fi nanciële middelen resulteerden in een door 
de media gestuurde botsing van de traditio-
nalisten met een nieuw businessplan dat de 
toekomst van de Vlaamse voorjaarsklassiekers 
moet verzekeren. Het resultaat is een her-
tekening van de wedstrijd waarbij een ingreep 
in het parcours noodzakelijk bleek. De nabije 
toekomst zal uitwijzen of het verzet tegen de 
nieuwe benadering zal aanhouden of dat de 
Vlamingen de wielerklassiekers nieuwe stijl 
uiteindelijk in de armen zullen sluiten. •

Trudo Dejonghe is werkzaam op het Departement 

 handelswetenschappen Lessius Antwerpen (geaffi lieerd 

aard- en omgevingswetenschappen) KU Leuven en 

Wim Lagae op het Departement handelswetenschappen 

Lessius Antwerpen en de Faculteit Bewegings- en 

Revalidatie wetenschappen, KU Leuven.
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In 2003 opende het Centrum Ronde van Vlaanderen de deuren in Oudenaarde – vanaf dit jaar de fi nish-

plaats. In de kelder is een grote expositie waar de bezoeker zelf een ritje kan maken op namaakkasseien 

en zich vergapen aan verhalen en beelden van de Vlaamsche helden. De buitenlandse rondewinnaaars 

komen er bekaaid vanaf.

Vanuit citymarketingoogpunt  

ligt Oudenaarde als aankomst-

plaats zeer voor de hand
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