KUURNE-BRUSSEL-KUURNE 2021
ZONDAG 28 FEBRUARI

73 ste editie

e
k
s
k
u
t
S oers?
k

• Rebels with a cause
• hier ontstaan legendes

meer dan 70 jaar koersverhalen

• herinnert u zich deze nog?
10 jaar kbk-affiches

• Terugblik 2020
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KUURNE BRUSSEL KUURNE

EEN KLASSIEKER ZONDER FRANJES
In Kuurne is de koers nog ongepolijst en echt.
Zo simpel is het. Tot vlak voor de coronacrisis
kwam je hier dichter bij de renners dan waar
ook in Vlaanderen. In 1960 sprokkelden tieners
hier handtekeningen van hun helden, begin 2020
vergaarden ze op dezelfde plek selfies met de nieuwe
sterren. De journalisten prijzen al decennia de joviale
sfeer en komen alleen al voor de gezelligheid.
En de eindeloos lange lijst van grote wielernamen
verraadt dat Kuurne-Brussel-Kuurne een
diepgewortelde traditie is. Hier worden banden
gesmeed, al sinds 1945.
Kuurne-Brussel-Kuurne is niet de eerste de beste koers.
Het is één van de eerste, en nog steeds één
van de beste. Een openingsklassieker die zonder
franjes toch altijd zorgt voor kippenvel.
Een volksspektakel waarnaar gesnakt wordt na een
lange winter zonder koers. En een echt kijkcijferkanon
op de eerste Vlaamse koerszondag
van het jaar.
En het mooie eraan? Deze brok onversneden
wielerhistoriek wordt sinds mensenheugenis gedragen
door een onvermoeibare equipe ondersteund door
bijna duizend enthousiaste vrijwilligers. Gewone
mensen die zelfs in moeilijke tijden blijven vechten
voor hun KBK.
Met de ogen gericht op creativiteit en verdere
professionalisering, voor het behoud van meer dan
70 jaar Vlaamse koerstraditie.

Binnen magazijnen, werkplaatsen, distributiecentra, horeca en plaatsen waar duurzaamheid een steeds
belangrijkere rol speelt, zijn kunststof bakken, palletten, containers en verpakkingen niet weg te
denken. Ze zijn stevig en gestandaardiseerd en zorgen voor orde, comfort én netheid. Dit bouwt mee
aan een aangenaam werkklimaat, tijdswinst én een kwaliteitsuitstraling naar het beeld van uw bedrijf.
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VOORZITTER KONINKLIJKE SPORTINGCLUB KUURNE

Het voorbije jaar heeft het coronavirus ons
leven veel beperkingen opgelegd. De lente en
het aankomend ‘koers’ -seizoen laat iedereen
terug herleven ! De hoop op een terugkeer naar
het normale komt geleidelijk wat dichterbij.

de start- en aankomstzone. Renners en hun
begeleiders moeten volledig afgeschermd
worden van contacten met publiek, pers
en medewerkers en dit met het oog op het
vermijden van besmettingen.

Na de vele positieve reacties op de editie
2020, waarbij het parcours voor een groot
gedeelte werd vernieuwd, is het bestuur van
KBK er dit jaar terug volop voor gegaan.
Ondanks de vele coronamaatregelen zijn we
er toch in geslaagd om de editie 2021 van
‘Kuurne-Brussel-Kuurne’ voor eliterenners
coronavrij uit te werken. Vergaderingen van op
afstand en minder persoonlijke contacten met
overheidsdiensten, sponsors en medewerkers
waren daar een onderdeel van. Binnen ons
bestuur werd een coronamanager aangesteld
die alle genomen beslissingen toetst aan de
geldende corona richtlijnen en die tevens ook
een volledig protocol heeft uitgewerkt.

KBK heeft daarom geïnvesteerd in een
bijkomende rechtstreeks tv-uitzending van de
start op de regionale tv-zenders wtv/focus.
Op zondag 28 februari 2021 zal vanaf 10.45
uur tot 12.15 uur een omkaderend programma
worden uitgezonden van de voorstelling van
de ploegen, interviews en live de start van
‘Kuurne-Brussel-Kuurne’. We nodigen hierbij
iedere supporter uit, om vanuit zijn zetel en
in zijn ‘bubbel’, mogelijks met een aperitiefje,
naar deze uitzending te kijken. ’s Namiddags
komt dan de finale rechtstreeks op vrt één,
rtbf en Eurosport. Zoals je kan zien hebben
we er alles aan gedaan opdat iedereen zoveel
mogelijk kan genieten van een coronavrij,
spannend en sportief ‘Kuurne-BrusselKuurne’.

Inspelend op de vele kritieken van de
afgelopen maanden omtrent de veiligheid,
in en rond wielerwedstrijden, doen we
beroep op de diensten van een externe
veiligheidsfirma, waarmee we zullen samenwerken rond veiligheid. De bvba DORO
uit Kuurne, zal ons de nodige ondersteuning en
adviezen verlenen zodat onze wedstrijd in de
meest veilige omstandigheden kan verlopen
voor alle betrokken partijen.
De vele trouwe supporters, die ieder jaar naar
de start en aankomst van ‘Kuurne-BrusselKuurne’ kwamen afgezakt, om renners te zien
en om het nieuwe wielerseizoen op te snuiven,
zullen we evenwel moeten ontgoochelen.
Ingevolge beslissingen van de hogere overheid
mag er geen publiek toegelaten worden in
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#KWAREMOMENT

THUIS SMAAKT DE KOERS BETER
Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand
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BESTE KOERSLIEFHEBBERS
VAN KUURNE EN OVERAL,
VOORWOORD DOOR BURGEMEESTER FRANCIS BENOIT
Kuurne Brussel Kuurne 2020 was een editie
om in te kaderen. Een vernieuwd parcours,
een nieuwe formule aan de aankomst en
prachtige luchtbeelden van de Kuurnse
creatievelingen die de koers mee kleurden.
Een winnaar - Kasper Asgreen - waar
iedereen het mee eens was. We gaan
hem in het oog moeten houden tijdens de
voorjaarsklassiekers. Een editie waar ik
mijn laatste spontane danspasjes uitvoerde.
Er was wel Corona in het land , maar miniem
en het zou wel onder controle blijven….
De handgels en eerste voorzorgsmaatregelen
nam de organisatie al. 2020…..een bizar jaar.

start via WTV kunnen volgen en de aankomst
via Sporza live. Het zal deugd doen Kuurne
opnieuw te zien floreren met de topsport.
Kuurne heeft in 2021 de ambitie om te
blijven schitteren op wielergebied. Het eerste
Bikepark van Vlaanderen op de hippodroom
wordt concreet en ook de cyclo blijft niet bij
de pakken zitten. Van zodra het kan ook hier
een speciale editie ‘Rien’.

Als burgemeester wens ik namens het
gemeentebestuur en alle inwoners “dank u"
te zeggen, “dank u “ omdat jullie in deze
moeilijke tijden en omstandigheden het maar
doen ! Jullie geven ons echt perspectief en dit
is meer dan goud waard ! Succes !
Wielergroetjes
Francis Benoit
Burgemeester Kuurne

Voor 2021 laden we ons opnieuw op. Deze
keer zijn we voorbereid op een editie zonder
publiek. Het slechte nieuws kwam natuurlijk
dat de junioreswedstrijd niet kan doorgaan.
Een domper want deze wedstrijd is een echte
topklassieker voor nieuw talent. Maar het
goede nieuws is dat de elitewedstrijd op de
kalender prijkt.
We zullen deze keer de sfeer van ter plekke
te zijn en de koers ook te ruiken en te voelen
moeten missen. Maar het is super dat we de

Volg ons de hele dag live vanuit je luie zetel!
tijdens de APERO

• Vanaf 10.45u op Focus-WTV
Live KBK-special

met koffie en taart

• Vanaf 14.45u op Sporza
Live verslag Kuurne-Brussel-Kuurne 2021

(special guests, voorbeschouwing, reportages
en aansluitend start)
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www.sport.vlaanderen
#sportersbelevenmeer
www.facebook.com/SportVlaanderen
www.twitter.com/SportVlaanderen
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“ELK NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL”
VOORWOORD DOOR VLAAMS MINISTER VAN SPORT BEN WEYTS
Een voetbalwedstrijd van jouw zoon of
dochter bijwonen. Naar die atletiekmeeting
gaan die al maandenlang in de agenda
genoteerd stond of onze wegrenners een
spannende strijd zien leveren. Het lijkt
allemaal vanzelfsprekend, maar helaas
heeft ook de sportwereld hard te lijden
onder deze gezondheidscrisis.

Onze sporters moeten het even zonder de
twaalfde man stellen, zonder supporters,
zonder hun trouwe aanhang. Nog even
volhouden. Binnenkort kunnen we weer
juichen langs de zijlijn, in het stadion
of langs de kant van het zwembad.
Alles komt goed, altijd.

“Elk nadeel heb zijn voordeel”, zei een
getalenteerd voetballer. In coronatijden
bonden immers nog nooit zoveel
Vlamingen de sportschoenen aan.
Iedereen zet elkeen van ons aan om zelf
meer te gaan bewegen en sporten. Sport
maakt ons beter. Actief sporten maakt
ons fysiek en mentaal gezonder. Maar
eens te meer moeten we vandaag helaas
achter gesloten deuren genieten van de
prestaties van onze favoriete sportploeg
of sporter.

Ben Weyts
Vlaams minister van Sport

SHIMANO en LIBÉMA ondersteunen de renners tijdens de
wedstrijd met de NEUTRALE MATERIAAL SERVICE
www.neutraleservice.nl

Libema en Shimano_190x240 2016.indd 1

31-12-2015 11:43:17
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Beeuwsaert Bouwmaterialen - Brugsesteenweg 475 - 8520 Kuurne

PIETER VERHAEGHESTRAAT 26, 8520 KUURNE -

+32 56 21 52 77

INFO@QUARTIER.BE - WWW.QUARTIER.BE
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AVONTUUR ZIT
IN DE FAMILIE

Spegelaere
Legeweg 180, 8200 Brugge
T. 050/32.33.50
www.spegelaere.com

JLR Spegelaere - adv 240x192,5.indd 1

Dejonckheere

Spoorbermstraat 20, 8500 Kortrijk
T. 056/25.68.10
www.landroverdejonckheere.be

20/01/2021 15:12

IMMO-LYS
GARAGE VANDEWIELE
Bavikhoofsestraat 1a - 8531 Bavikhove
T: 056 730 710
F: 056 730 715
www.vandewiele-fiat.be ǀ www.vandewiele-iveco.be

GARAGE
VANDEWIELE
GARAGE VANDEWIELE

Bavikhoofsestraat 1a - 8531 Bavikhove
1a F:
- 8531
GARAGE
T:Bavikhoofsestraat
056 730 710 VANDEWIELE
056 Bavikhove
730 715
T:
056 730 710
F: 056 730 715
www.vandewiele-fiat.be
Bavikhoofsestraat ǀ1awww.vandewiele-iveco.be
- 8531 Bavikhove
www.vandewiele-fiat.be
ǀ www.vandewiele-iveco.be
T: 056 730 710
F: 056 730 715
www.vandewiele-fiat.be ǀ www.vandewiele-iveco.be
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Hopelijk
tot snel!

Hopelijk
Je vindt ons hier
tot snel!

Zien we je
straks voor een
Onze thuisbasis is in Gent en onze meer dan
70 kantoren zijn verspreid over heel Vlaanderen.
goeie babbel?

Onze thuisbasis is in Gent en onze meer dan
70 kantoren zijn verspreid over heel Vlaanderen.

Je vindt ons hier

Zien we jou straks in ons kantoor in Kortrijk voor een
goeie babbel? Nico en Hendrik kijken ernaar uit om
je te ontvangen.
Jan Palfijnstraat 16, 8500 Kortrijk
kortrijk@vdk.be | 056 20 13 21

Zien we jou straks in ons kantoor in Kortrijk voor een
goeie babbel? Nico en Hendrik kijken ernaar uit om
je te ontvangen.
www.vdk.be

Jan Palfijnstraat 16, 8500 Kortrijk
kortrijk@vdk.be | 056 20 13 21

Niet op de openbare weg gooien!
Verantwoordelijke uitgever: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent;
BTW BE 0400.067.788 - RPR GENT; 09/2020

Hopelijk
tot snel!

www.vdk.be

Je vindt ons hier

Niet op de openbare weg gooien!
Verantwoordelijke uitgever: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent;
BTW BE 0400.067.788 - RPR GENT; 09/2020

Onze thuisbasis is in Gent en onze meer dan
70 kantoren zijn verspreid over heel Vlaanderen.

Zien we jou straks in ons kantoor in Kortrijk voor een
goeie babbel? Nico en Hendrik kijken ernaar uit om
je te ontvangen.
Jan Palfijnstraat 16, 8500 Kortrijk
kortrijk@vdk.be | 056 20 13 21

www.vdk.be
Niet op de openbare weg gooien!
Verantwoordelijke uitgever: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent;
BTW BE 0400.067.788 - RPR GENT; 09/2020

ACCOUNTANCY
FISCALITEIT
ADVIES OP MAAT
STARTERSBEGELEIDING
DIGITAAL

&

OP PAPIER

We zijn op zoek naar gemotiveerde
medewerkers.
Interesse? Surf dan snel naar www.dvac.be
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Beweeg, beleef, ontmoet…

BUITEN
BEWEGEN
in Kortrijk

www.kortrijk.be/buitenbewegen

REBELS WITH A CAUSE

Foto's: Efie Degrande

Een paard op de weg, een auto die plots achter de rode
vlag opduikt, een bus die zich kort voor de sprint onder de
finishboog vastrijdt, … Zelfs met het striktste draaiboek kan
je koers uitdraaien op een gevaarlijk circus. Hoe kan een
koersorganisatie dit soort toestanden best vermijden?
Met eigen mobiele seingevers. Kuurne-Brussel-Kuurne
heeft nog een handvol van die trouwe luitenanten.
We spraken met twee van hen.

Piet Desmedt en Dirk Vandekerckhove zijn twee doorwinterde
motorrotten die Kuurne-Brussel-Kuurne geblinddoekt kunnen
afhaspelen. De eerste is een BMW-rijder, de tweede zweert
bij Harley Davidson. Sinds de jaren ’80 rijden ze voor de rode
vlag uit. Ze ruiken van ver waar het mis zal lopen en grijpen
koelbloedig in waar nodig, met de hete adem van het peloton
in de nek. “Regeltjes? Gedreven mannen met lef en gezond
verstand, dát heeft de koers nodig!”

Heren, kunnen jullie je functie in de koers kort omschrijven?

Piet: “We vullen de gaten in het systeem op. Wij zorgen
ervoor dat het peloton geen onaangename verrassingen
voorgeschoteld krijgt. Onvoorziene, potentieel gevaarlijke
situaties ontmijnen, dat is eigenlijk onze taak. Maar we zijn een
uitstervend ras, hoor. Want tegenwoordig moet je vergunningen
hebben voor dit en brevetten voor dat. (windt zich op) Alsof ik
na 35 jaar nog niet weet waarmee ik bezig ben. Straks moet ik
nog rijlessen gaan volgen bij kerels waar ik tien jaar geleden
zélf les aan gaf. Ik test sommige van die nieuwkomers graag
eens. Bijvoorbeeld door ze eens te laten remmen op natte
kasseien, om ze te testen. Je zou bepaalde moeten zien glijden
en sukkelen om die motor weer in gang te krijgen!”

hebben geen flauw benul van wat de rode vlag betekent. Of ze
denken: foert, ik moet nú naar den Aldi en rijden weg, koers of
geen koers. Maar je kan natuurlijk niet iedereen controleren,
dus het geluk moet soms ook wat meezitten. Zoals in ’88 in
Tollembeek. Plots stond daar een container op straat. Ondanks
het parkeerverbod had iemand die laten plaatsen, kort
voordat de koers zou passeren. Er was nog geen gsm, dus het
aanstormende peloton wist van niks. Zonder ingrijpen waren
tientallen renners aan hoge snelheid tegen het staal gesmakt.
Als brandweerman had ik gelukkig de reflex om een fuik (een
langzaam vernauwende trechter n.v.d.r.) te creëren met alles
wat we langs de weg vonden, inclusief onze motoren. We waren
net op tijd. Maar voor hetzelfde geld zetten ze die container
nádat wij zijn gepasseerd, hé.”

Dirk: “Ik ben nog er nog steeds van overtuigd dat we toen
een vreselijk drama vermeden hebben. Je moet als mobiele
seingever altijd denken als een coureur. Als ik kom aangereden
aan die snelheid: hoe gevaarlijk is dit punt? Maar af en toe sta
je ook wel perplex als je die acrobaten dan over hindernissen
ziet springen alsof het niks is.”

Hoe maken jullie tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne het verschil?

Dirk: (onderbreekt) “Ge zit weeral direct op uw paard, hé Piet!

Piet: “Wel, KBK krijgt van de UCI altijd een score van 9 op 10 of

Maar goed, je hebt wel een punt. Het is vandaag veel strikter
dan vroeger, en daarom niet per sé veiliger. De journalisten en
fotografen rijden elkaar bijna omver. En die nieuwe regulatoren
moeten dat dan in goeie banen rijden, terwijl sommigen
van hen zelf nog beginnersfouten maken en valpartijen
veroorzaken. Wij hebben geen regulatorenvergunning, maar
door onze ervaring zouden we dat nooit tegenkomen. Regeltjes

meer. Dat zegt genoeg, hé. En hoe wij het verschil maken?
Met ons gezond boerenverstand, denk ik. En met een flinke
dosis lef en inzet als het toch eens misloopt. Wij kijken nooit
weg en trekken geen paraplu’s open. We zijn bovendien zo op
elkaar ingespeeld dat we maar een halve blik nodig hebben om
te weten wat er aan de hand is. We kennen ook het parcours als
onze broekzak en weten de gevaarlijke punten perfect liggen.
Het is onze koers.”

alleen zijn niet voldoende.”

Dirk: (pikt in) “Dáár zit voor mij het verschil. Ik heb al in veel
Krijgen jullie vaak te maken met gevaarlijke situaties?

Dirk: “Ja hoor. We moeten ogen op ons gat hebben. Iemand die
in een geparkeerde wagen zit? Je hebt één seconde om in te
schatten wat hij van plan is. Dus buikgevoel is zeer belangrijk.”
Piet: (knikt instemmend) “Klopt, want sommige mensen

koersen meegereden, maar Kuurne is iets speciaals. Hier krijg
je nog enorm veel respect en een oprechte merci voor wat je
doet: de voorzitter die ’s avonds nog eens langskomt, een frisse
pint en stoverij met frieten voor ons en onze vrouwen.
Meer moet dat eigenlijk niet zijn en hierdoor hangt onze
equipe samen als één kliek. En weet je, dan ga je als mobiele

17

seingever tot het uiterste om alles telkens opnieuw in goeie

Hoezo? Vertel!

banen te leiden. Hondenweer of niet, je staat er.
De vergoeding is zelfs overbodig omdat je het echt wíl doen.”

Krijgen jullie uit het peloton respect voor wat jullie doen?

Piet: (stellig) “Ze zullen ons nooit in de armen sluiten.”
Dirk: (genuanceerd) “Dat is niet waar, Piet. Ok, elke motor in
koers is er één te veel. Maar wij zijn een noodzakelijk kwaad.
De renners beseffen maar al te goed hoe broodnodig de
mobiele seingevers zijn. Ach, ik heb nog onnozel gedaan
samen met Museeuw en Volderke en ze gaven mij zelfs
complimenten met mijn mooie Harley. (lacht) Als je hen met
respect behandelt, krijg je respect terug. De volgwagens zijn
weer een ander paar mouwen. Daar zitten zotten tussen die ons
in den dijk zouden rijden. Als ze plots naar voor moeten met
drinkbussen zorg je beter dat je weg bent!”

Zijn er bij jullie equipe al ongevallen gebeurd?

Dirk: “Spijtig genoeg wel. In het heetst van de strijd is één van
onze collega’s ooit hard gecrasht in de chicane in Berchem
centrum. Hij was er zeer erg aan toe en we bleven lang in het
ongewisse over zijn toestand. Ik krijg nog steeds koude rillingen
als ik eraan denk. Hij is er uiteindelijk wel door gesparteld,
maar het was een lange revalidatie.”

Piet: “Tja, het is part of the job, hé. Er bestaan twee soorten

Piet: (buigt zich voorover) “In de jaren ’80 reed er ook nog
een publiciteitskaravaan voor de koers uit. En die moesten wij
begeleiden. Dus ja, we spraken met die mannen wel eens af
om petrol te geven en een beetje voorsprong te pakken. Dan
hadden we tijd om samen een pint te pakken op de Kluisberg.
Dat mocht natuurlijk niet. Maar in die tijd durfde de Rijkswacht
“toevallig” ook wel eens passeren. En dan trakteerden we hen
ook één. (hilariteit) Maar dat mag je zéker niet opschrijven, hé!”

Dirk: “Ik heb zelfs nog meegemaakt dat de karavaan in het
vizier van het peloton kwam. Die mannen waren zich van geen
kwaad bewust. En ik in paniek naar voor, met mijn armen gaan
zwaaien en roepen van: “Allé godverdomme! Rijden! Ze zijn
daar!” We hebben ze zelfs nog aan de kant moeten zetten en
achter de groene vlag weer laten inpikken…”

Piet: “Dat waren geestige tijden, hé. Ik herinner me plots
nóg een anekdote. Ik was eens de koers kwijt en wist op geen
honderd uur meer of ik ervoor of erachter zat. Dus ik stop bij
een oud madamke dat buiten staat en ik vraag: “Madam, is
de koers al gepasseerd?” “Nee, meneer”, zegt ze. Waarop ik:
“Awel, dan gaat ze nu passeren!” (giert het uit).”

Waren er toen ook al vervelende richtlijnen en regeltjes?

Piet: “Ik herinner mij nog goed m’n allereerste KuurneBrussel-Kuurne in ’84. Mijn instructies waren simpel:
Zorg dat ge niet op elkaar vlamt, en rij geen coureurs omver!”

motorrijders. Zij die gevallen zijn en zij die nog moeten vallen.”
Is er veel veranderd sinds jullie prille beginjaren?

Dirk: “Tuurlijk. Toen was het allemaal nog zo streng niet, hé
Piet. (lacht)”

Vastgoednorman.be
056 25 26 19
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Dirk en Piet, bedankt voor dit aangename gesprek
en ride safe.

Je wielerseizoen start met
wynant-broekaert-wynant

www.wynant-electro.be

WIJ HEBBEN DE KOPTELEFOON DIE ÉCHT BIJ JE PAST
www.wynant-electro.be • Kuurne : 056 35 37 49 - Sint-Michielsweg 7 • Kortrijk : 056 25 56 00 - Zwevegemsestraat 152

BROEKAERT
TV-HIFI-ELEKTRO

WWW.BROEKAERT.BE

Nog nooit
was een garage zo bereikbaar.
Nog nooit
was een garage zo bereikbaar.

AUTOLIFTEN VAN RDL
Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke garageruimtes en beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde
RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt
van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts
een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van
robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische controlesystemen.

AUTOLIFTEN VAN RDL

www.autolift.be

Meer
info voor
en demovideo
Speciaal
woningenopen appartementsgebouwen met gemeenschappelijke garageruimtes en beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde
RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt
van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts
een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van
robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische controlesystemen.
Strobbe-Rdl-Ad-Plan(A4)-FR.indd 1

Meer info en demovideo op
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Strobbe-Rdl-Ad-Plan(A4)-FR.indd 1

www.autolift.be

LIFT&
PARKEERSYSTEMEN
LIFT&
PARKEERSYSTEMEN

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een
brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions
heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften,
huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, ziekenhuizen, openbare instellingen, bouwfirma’s, autodealers…
Meer info:

www.strobbemobility.be

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een
brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions
heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften,
huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, ziekenhuizen, openbare instellingen, bouwfirma’s, autodealers…
Meer info:

4/06/14 16:35

www.strobbemobility.be

4/06/14 16:35

Verzekeringen Vanoverbeke
Meer dan 100 jaar ervaring in de
verzekeringssector.

Groep Vanoverbeke heeft meer dan 100 jaar
ervaring en is een gevestigde waarde in de
verzekeringssector. In 1922 richtte Robert
Vanoverbeke het kantoor Vanoverbeke op. Honderd
jaar later werd het roer overgenomen door de
vierde generatie en werd het kantoor omgevormd,
mede door overnames en interne groei, naar Groep
Vanoverbeke met 3 vestigingen.
Persoonlijke aanpak, proactief klantencontact
en oplossingen op maat staan centraal in
onze dienstverlening, die gericht is aan zowel
ondernemingen, zelfstandigen en gezinnen.

Kantoor Kuurne
Koning Albertstraat 42
B-8520 Kuurne

Kantoor Ieper
Diksmuidestraat 52
B-8900 Ieper

Kantoor Gent
Vossentraat 24
B-9090 Melle

Tel 056 73 55 99
info@vanoverbeke.be

Tel 057 21 80 05
info@vanoverbeke.be

Tel 09 395 09 97
info@vanoverbeke.be

Ontdek onze nieuwe website:
www.vanoverbeke.be

Hulp nodig bij de winteropruiming van uw tuin?
De WAAK Klusbon biedt de oplossing!
Nog tot eind maart kunt u als particulier beroep doen op de groendienst van WAAK voor de
winteropruiming van uw tuin of andere kleinere klusjes waarvoor u nog geen tijd had.
Met de WAAK Klusbon kunt u een groendienstploeg inhuren voor een volledige dag.
Waar wij u o.a. mee kunnen helpen:
• Opruimen van bladeren en gras maaien
• Manueel snoeiwerk tot 1m80
• Compostbak leegmaken
• Opruimen van kelder, zolder, garage en tuinhuis
• Afwassen van tuinmeubelen en afschuren van het terras
Voordelige formule:
De WAAK Klusbon kost 399 euro (incl. btw) voor 7 uur hulp.
Een ploeg van 4 vakbekwame medewerkers komt bij u ter plaatse met het nodige werkmateriaal.
De prijs is exclusief containerkosten voor het afvoeren van afval of meubilair en verbruiksgoederen (zaad, potgrond, schoonmaakproducten…). Afstand: binnen een straal van maximaal 15 km rond WAAK.
Interesse? Neem contact op met ons via telefoon 056 36 34 34 of per mail: marketing@waak.be
Meer info vind je terug op onze website: www.waak.be/klusbon
WAAK Green & Clean
Vijverhoek 21 - B-8520 Kuurne
T +32 56 36 34 34 - E marketing@waak.be
www.waak.be

KBK_240x193_halve pagina hor.indd 2

8/01/2021 12:47:09
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Poedercoaten van staal en aluminium, Zandstralen en metaliseren
Drie lakstraten:

1 voor grote series

1 voor kleine series

1 voor groot stukwerk

Automatische snelkleurwisselkabine met stuk detectie
Maximale afmetingen: L 7000 x B 2500 x H 2500
Snelle, verzorgde uitvoering met de grootste flexibiliteit

Noordstraat 10 (industriezone) - 8560 Wevelgem-Gullegem
TEL 056 41 43 35 - FAX 056 42 74 50
info@schouteetens.be - www.schouteetens.be
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ELEKTRICITEIT
ZONNEPANELEN
VENTILATIE

penez
elektriciteit

zonnepanelen

ventilatie

Montblanc - caran d’ache - Graf Von faber castell - Porsche desiGn
Montblanc
- caran
d’ache -- Graf
fabercastell
castell -- Porsche
desiGn
Parker
- delta
- WaterMan
laMyVon
- faber
Just caMPaGne
Parker
- delta
- WaterMan
- laMy
castell
- Just
caMPaGne
recife
- luPo
- nobody
- cat
& co -- faber
rePtile’s
house
- Marco
Polo
recife - luPo - nobody - cat & co - rePtile’s house - Marco Polo
arcadia - sequioa - saMsonite - succes - clayMore - ruitertassen
arcadia - sequioa - saMsonite - succes - clayMore - ruitertassen
WenGer - rudi rabitti - MaVerick - Piquadro - buGatti - hidesiGn
WenGer - rudi rabitti - MaVerick - Piquadro - buGatti - hidesiGn
hedGren - JansPort - dakine - o’neill - oilily - PiP studio - fatboy
hedGren - JansPort - dakine - o’neill - oilily - PiP studio - fatboy
be duck - horses dreaMs - toPModel - reisenthel - handed by
be duck - horses dreaMs - toPModel - reisenthel - handed by
Princess lilifee - caPt’n sharky - …
Princess lilifee - caPt’n sharky - …

Dronckaertstraat
Dronckaertstraat
27 27
8930 Rekkem
8930 Rekkem

0471/92.34.76

0471/92 34 76
info@penez.be
info@penez.be
www.penez.be
www.penez.be

IBIBOFFICE
OFFICE--Brugsesteenweg
Brugsesteenweg 290
290 -- KuurnE
KuurnE
Tel.
056
35
15
80
info@iboffice.be
www.iboffice.be
Tel. 056 35 15 80 - info@iboffice.be - www.iboffice.be

Montblanc - caran d’ache - Graf Von faber castell - Porsche desiGn
open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u30 • zaterdag 9u30 - 12u00 & 14u00 - 17u30
open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u30 • zaterdag 9u30 - 12u00 & 14u00 - 17u30

Parker - delta - WaterMan - laMy - faber castell - Just caMPaGne
recife
- luPo - nobody - cat & co - rePtile’s house - Marco Polo
Montblanc - caran d’ache - Graf Von faber castell - Porsche desiGn
Parker - delta - WaterMan - laMy - faber castell - Just caMPaGne

arcadia
- sequioa
- saMsonite
- succes - clayMore - ruitertassen
recife - luPo - nobody
- cat & co - rePtile’s
house - Marco Polo
arcadia

- sequioa - saMsonite - succes - clayMore - ruitertassen

WenGer
- rudi rabitti - MaVerick - Piquadro - buGatti - hidesiGn
hedGren - JansPort - dakine - o’neill - oilily - PiP studio - fatboy
WenGer - rudi rabitti - MaVerick - Piquadro - buGatti - hidesiGn

be duck - horses dreaMs - toPModel - reisenthel - handed by

hedGren Princess
- JansPort
- - …dakine - o’neill - oilily - PiP studio - fatboy
lilifee - caPt’n sharky

& Delicatessen
be duck - horses dreaMs - toPModel Traiteur
- reisenthel
- handed by
Princess
lilifee
IB OFFICE - Brugsesteenweg
290 - KuurnE
Tel. 056 35 15 80 - info@iboffice.be - www.iboffice.be

- caPt’n sharky - …

open van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u30 • zaterdag 9u30 - 12u00 & 14u00 - 17u30

IB OFFICE - Brugsesteenweg 290 - KuurnE
Tel. 056 35 15 80 - info@iboffice.be - www.iboffice.be

af Von faber castell - Porsche desiGn

aMy - faber
- Just
open vancastell
maandag t.e.m.
vrijdagcaMPaGne
van 9u00 - 12u00 & 13u30 - 18u30 • zaterdag 9u30 - 12u00 & 14u00 - 17u30
& co - rePtile’s house - Marco Polo

e - succes - clayMore - ruitertassen

rick - Piquadro - buGatti - hidesiGn

- o’neill - oilily - PiP studio - fatboy

toPModel - reisenthel - handed by
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VERKOOP & VERHUUR
Voor een schatting van uw
woning contacteer ons.
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www.dekeyser.immo
info@dekeyser.immo
0460 966 599
Vlaskaai 6 | Kortrijk

Cazorla,
Jaén.

ntensely
intensely
GET ACTIVE

GET ACTIVE

challenge
limits
– you
are
going
feel
have
You areyour
not going
to here
challenge
your
limits
here –to
you
arethat
goingyou
to feel
thatnone.
you have none.

Because
is not
the same as living intensely.
the same
asliving
living
intensely.

Start winning at andalucia.org

cia.org

prensa_(J06 ACTIVATE)_210x297_eng.indd 1
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KUURNE BRUSSEL KUURNE

HIER ONTSTAAN LEGENDES
Meer dan 70 jaar koersverhalen
Een half jaar werk steken in iets dat op enkele uren voorbij is. Je moet hiervoor eigenlijk goed gek zijn. Maar vraag
gerust even rond bij al wie betrokken is bij Kuurne-Brussel-Kuurne. We zijn niet zot, of het zou moeten van de koers
zijn. Waarom we het dan wel blijven doen? “De ontlading bij dat ene moment is zó groot, dat het al die maanden
voorbereiding méér dan waard is”, volgens Romain Houfflyn, 35 jaar koersdirecteur en 60 jaar bestuurslid. We blikten
met hem terug op de historiek van KBK.

Hoogtepunten
Als we als organisatoren even stilstaan bij wat de
generaties voor ons met al hun Kuurnse grinta
gerealiseerd hebben, dan worden we daar toch even
stil van. Een internationale koers uit de grond stampen
in 1946. Al meer dan een halve eeuw grote namen
op het podium: van Fred De Bruyne tot Roger De
Vlaeminck, van Jan Raas tot Johan Museeuw, en
van Tom Boonen tot Peter Sagan. Een live-uitzending
op VRT vanaf 1999 als kroon op het werk van vele
decennia. Drie keer rechtkrabbelen na een afgelaste
sneeuweditie. Het zijn straffe wapenfeiten. Maar als
we mogen kiezen? Geef ons dan toch maar Romains
weetjes en sappige verhalen uit de oude doos!

gereden, iets wat voor die tijd vrij uniek is.
Brussel-Kuurne heet de nieuwe koers.
Winnaar: Valère Ollivier uit Roeselare, die drie jaar later
ook de zege pakt in Gent-Wevelgem.

Valère Ollivier

Er wordt nog wat gesleuteld aan het concept en
in 1946 wordt de bekende lus boven de doopvont
gehouden: Kuurne-Brussel-Kuurne is geboren.

Honderd frank

Brussel-Kuurne
Wist je dat de kiem voor het latere Kuurne-BrusselKuurne in 1928 werd geplant? In dat jaar steken
enkele Kuurnenaren - champetter Omer Vandevyvere
en een paar gasten van vlasbedrijf Cyriel Sabbe en
Zonen - de koppen bij mekaar in café De Noordster.
Ze besluiten om een eigen wielerclubje op te richten.
Jaarlijks organiseren ze een koers voor junioren door de
straten van Kuurne. Het zijn de eerste stenen van het
latere Kuurne-Brussel-Kuurne. Na de oorlog groeit die
juniorenkoers uit tot een wedstrijd voor beroepsrenners.
En in 1945 wordt voor het eerst van stad naar stad
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Tot halverwege de jaren ’70 was Kuurne-BrusselKuurne géén gratis evenement. Wie wou komen kijken,
die moest honderd frank betalen. Reken maar uit wat
een dagje koersvertier kostte voor een doorsnee gezin.
En dan hadden ze nog geen pistolet gegeten of een
pint gedronken. Hoewel die tendens nu wat terugkeert,
is Romain Houfflyn – op dat moment koerdirecteur
– daar principieel tegen. Dus in 1976 schaft hij het
inkomgeld resoluut af en KBK bloeit helemaal open: op
één jaar tijd maken we de sprong van 2.000 betalende
bezoekers naar een volksfeest van 10.000 man.
“Het is de beste beslissing die ik ooit genomen heb”,
zegt Romain nog steeds vol overtuiging.

“Als alles tot in de puntjes
geregeld is, dan schiet
er nog niet veel over.”

Patrick Lefevere
In 1978 gebeurt het ondenkbare. De kopgroep rijdt
plots áchter zijn achtervolgers aan. Paniek in de
directiewagen. “Hoe is dat in godsnaam mogelijk?!”
wordt er gesakkerd. De schuldige blijkt een overijverige
politieagent te zijn, die de achtervolgers een short cut
had gewezen. Na koelbloedig spoedberaad wordt de
vreemde achtervolging geneutraliseerd en kunnen
de vluchters alsnog ongestoord voor de zege sprinten.
Winnaar: een zekere Patrick Lefevere.
“Als alles tot in de puntjes geregeld is, dan schiet er nog
niet veel over.” Gevleugelde woorden van koersdirecteur
Romain.

Sympathie van de UCI
Halverwege de jaren ’80 is het eventjes spel en miserie.
Jacques Chirac, de toenmalige burgemeester van
Parijs, wil koste wat het kost dat Parijs-Nice een proloog
organiseert door de straten van zijn stad, óp de zondag
van KBK. Er wordt aan de nodige touwtjes getrokken
en het is bijna in kannen en kruiken. Tot de organisatie
van de Koers naar de Zon op een paar koppige ezels
botst. Het FICP en de UCI zakken af naar Kuurne, en
er wordt hard onderhandeld. De gedrevenheid van
onze organisatie wekt zoveel sympathie dat KuurneBrussel-Kuurne de datum definitief toegewezen krijgt
én dat Parijs-Nice geen Belgische ploegen meer mag
aantrekken ten nadele van onze koers.
Parijs-Kuurne: 0-1.

Patrick Lefevere

Primeur op de Paterberg
Kuurne-Brussel-Kuurne is de allereerste koers ooit die
over de Paterberg reed. Of toch bijna. We gaan terug
naar het vervloekte jaar ’86. KBK heeft goeie contacten
met het kermiscomité van Kwaremont. Zij hadden er
bij hun stadsbestuur voor geijverd om de - toen nog
ongeplaveide - Paterberg te laten heraanleggen met
de inmiddels beruchte kasseien. De werken worden in
gang gezet, de tip wordt doorgespeeld naar Kuurne en
we krijgen de fantastische primeur: een gloednieuwe
kasseiberg met een verraderlijk stuk van 21%. Maar
tijdens het openingsweekend begint het te sneeuwen.
En de koers moet voor de eerste keer afgelast worden.
Weg primeur. Miljaardedju!

“In 2010 was over de meet
rijden een glansprestatie
op zich.”

Bobbie en Xynthia
In 2010 geeft Romain Houfflyn de fakkel van
koersdirecteur door aan Geert Penez, onze huidige
voorzitter. En die krijgt meteen z’n vuurdoop.
Want storm Xynthia raast over Vlaanderen tijdens
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Kuurne-Brussel-Kuurne. Alsof de weergoden die
nieuwe eerst eventjes willen testen. Rukwinden à
volonté, bomen over de weg, ijskoude slagregen,
… Geen pretje om met je hoofd uit het dak een
koers in goeie banen te leiden. Het peloton wordt
meteen in stukken gereten en de renners krijgen
zo’n geseling dat straffe mannen als Boonen,
Flecha en Pozzato murw geslagen de volgwagen
instappen. Over de meet rijden is dat jaar een
glansprestatie op zich. Want amper 26 van de
198 deelnemers brengen die calvarietocht tot
een goed einde. Een handvol ijsberen onder wie
Ian Stannard en Bobbie Traksel strijden in de
gietende regen om de ezel. En uiteindelijk mag de
taaie uit Tiel hem mee naar huis nemen. Een zege
waar tien jaar later nog over gesproken wordt.

“In Kuurne wordt de koers
ons met de paplepel
meegegeven.”

Where legends are born
In 2016 werd ons toenmalig devies Helse
race, hemelse finish - met dank aan de editie
van 2010 - vervangen door het huidige Where
legends are born. Op de opvallend affiche van
dat jaar, die eigenlijk een echografie blijkt te
zijn, prijkt een foetus. De navelstreng vormt
een fiets. Het illustreert op een treffende manier
hoe de koers ons in Kuurne met de paplepel
wordt meegegeven. Hier ontstaan verhalen en
legendes. Ze worden van generatie op generatie
doorgegeven. Omdat we goed zouden blijven
onthouden wat voor mooie traditie we met KBK
in stand houden.
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De Vlaskouter 1,
8520 Kuurne
Tel. 056 71 64 41
www.optiekdevriese.be

verwarming
sanitair
ventilatie
hernieuwbare energie

www.ecotechniq.be
Brugsesteenweg 161
8520 Kuurne
T. +32 056 49 72 76
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PLASTIBAC TROPHY

GEEN PUBLIEK
WEL DE TROPHY!
DIE PLASTIBAC TROFEE ÉN DE PREMIE. JA OOK DEZE EDITIE ZAL PLASTIBAC DE RENNER DIE HET
EERST OVER DE WITTE STREEP RIJDT BIJ DE EERSTE DOORTOCHT BELONEN OM ZIJN STRIJDLUST.
En laat ons hopen dat we gelijk
een mooie rits aan wedstrijden
mogen zien volgen.

Waarschijnlijk zal deze KBK editie
2021 qua beleving, in vergelijking
met de editie van 2020, niet
direct eentje zijn om in te lijsten.
Geen publiek, geen Vips, geen
massa's supporters langs het
parcours, het zal anders zijn.

We kijken ernaar uit om KBK te
volgen op TV vanuit onze zetel,
met een stukje taart ;-), en de
strijdlustigste man over de streep
tijdens de eerste doortocht te mogen
belonen (coronaproofed) met onze
gegeerde Plastibac Trophy.
Je ziet, ontsnappen loont in Kuurne!

Gelukkkig is er sowieso de koers.
De ploegen staan met zekerheid
te trappelen om er in te vliegen in
het Belgisch openingsweekend.

ERELIJST:
2017 - Oliver Naesen
2018 - Jasper Stuyven
2019 - Sebastien Langeveld
2020 - Kasper Asgreen

Veel kijkplezier!

TROPHY

WAREGEM

DESSELGEM

NOKERE

KUURNE

FINISH
START

WORTEGEM-PETEGEM
HARELBEKE

OUDENAARDE

MOREGEM

DEERLIJK

VOLKEGEMBERG
VICHTE

2

MATER

VOLKEGEM

ANZEGEM
LEUPEGEM

TIEGEMBERG

KORTRIJK

EDELARE

KASTER
TIEGEM

KERKHOVE

BOSSENAAR
STRAAT

BERCHEM

4
MAARKEDAL

ZULZEKE
KLUISBERG
BELLEGEM

MOEN

11

OUDE
KWAREMONT
HOTOND

12

KANARIEBERG

9
COTE DU TRIEU

ST-DENIJS

10

7

8
KRUISBERG

ESCANAFFLES

RONSE

RUSSEIGNIES

SAINT-SAUVEUR

5

MONT ST-LAURENT

Kuurne start
1

2

3

4

5

6

Tiegemberg

Volkegemberg

Boembekestraat

Bossenaarstraat

Mont St-Laurent

La Houppe

7

8
Kruisberg

Kanarieberg
0 km
30

17 km

35 km

57 km

72,5 km

89,5 km

104 km

109 km

116,5 km

Foto: David Vanhauwere

PARCOURS- EDITIE 2021

PLOEGVOORSTELLING - EDITIE 2021

ZOTTEGEM

ELITE

ST. BLASIUS-BOEKEL
BEVOORRADING

ST. MARIA-HOREBEKE

WORLD-TOUR:

WIJNHUIZE

3
BOEMBEKESTRAAT
ST. MARIA-OUDENHOVE

OPHASSELT
ZEGELSEM

ST. MARIA-LIERDE

SCHORISSE
BRAKEL

LA HOUPPE
GERAARDSBERGEN

EVERBEEK

6

ZARLANDINGE

FLOBECQ

PRO CONTINENTAAL:

ELLEZELLES

Kuurne aankomst
9

10

11

Cote du Trieu
Hotond
118,2km

Bora Hansgrohe
Deceuninck QuickStep
Lotto-Soudal
VOORDE Israel Start-Up Nation
APPELTERRE-EICHEM
Ineos – Grenadiers
Trek-Segafredo
ZANDBERGEN
Team
BikeExchange
Bahrain Victorious
GRIMMINGE
EF Education Nippo
Astana Premier tech
ONKERZELE
Qhubeka Assos
UAU Emirates
Team DSM
Intermarché Wanty Gobert Matérieaux
AG2R CITROEN Team
Cofidis
Groupama FDJ

12
Kluisberg

Alpecin-Fenix
Bingoal WB
Sport Vlaanderen Baloise
Team Arkea Samsic
B&B Hotels p/b KTM
Total Direct Energie
Uno-X pro Cycling Team
Vini Zabu Brado KTM

Oude Kwaremont
126,5 km

136,2 km

142,9km

197 km
31

Kuurne
RIJKSWEG 48 - 8520 KUURNE - TEL. 056 71 29 68
www.ceremoniekledijvanwynsberghe.be
info@ceremoniekledijvanwynsberghe.be
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HULSTSESTRAAT 156 - 8560 KUURNE

C

TEL 056 - 72 82 88 GSM 0475 - 65 27 60
SANITAIRE
INRICHTINGEN
FAX 056
- 72 89 13 sanitaircoornaert@skynet.be

BVBA
LOOD-, ZINK& ASFALTWERKEN
EPDM DAKBEDEKKING
OORNAERT
VERWARMING
SANITAIRE INRICHTINGEN
LOOD-, ZINK- & ASFALTWERKEN
ONTSTOPPINGSDIENST

EPDM DAKBEDEKKING
VERWARMING
ONTSTOPPINGSDIENST

HULSTSESTRAAT 156 - 8560 KUURNE


TEL 056 - 72 82 88
FAX 056 - 72 89 13
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SANITAIRE INRICHTINGEN
LOOD-, ZINK- & ASFALTWERKEN
EPDM DAKBEDEKKING
VERWARMING
ONTSTOPPINGSDIENST

HULSTSESTRAAT 156 - 8560 KUURNE

GSM
0475
TEL 056 0475
- 72 82 88
GSM
- 65
27
60- 65 27 60
FAX 056 - 72 89 13 sanitaircoornaert@skynet.be
sanitaircoornaert@skynet.be

2012
CRASHING CAV

WIE HERINNERT
ZICH DEZE NOG?
10 JAAR KBK-AFFICHES

Helse race, hemelse finish. Maar niet voor iedereen.
Op de achtergrond zien we een crashende Cavendish die
kennismaakt met het harde asfalt. Misschien wel de meest
controversiële affiche in dit rijtje. Cav zet dat jaar dan ook de
puntjes op de i.

2016

2017

2018

HIER ONTSTAAN LEGENDES

DE GEBOORTE VAN EEN KANJER

HULDIGING VAN DE WERELDKAMPIOEN

< WHERE LEGENDS
ARE BORN >

HIER ONTSTAAN

3.2KG
128 BPM
2.356 CAL.
980WATT
HCT 47
50/34
46

LEGENDES

24.02
C YC LO

25.02
ELITE

JUNIORES

ZONDAG

RI 2016
28 FEBTRE&UJAUNIORES
ELI

E-BR
WWW.KUURN

USSEL-KUU

25.02.2017
CYCLO
26.02.2017

KUURNE
BRUSSEL
KUURNE JUNIORES & ELITE
E.BE
SSEL-KUURN

RNE.BE

NE-BRU
WWW.KUUR

W W W. K U U R N E - B R U S S E L - K U U R N E . B E

XL

Sportbeleving kan soms zo intens zijn dat je
dat ene moment nooit meer vergeet.
Dan staat het beeld vereeuwigd op je netvlies.
Jaren later praat je er nog over. En uiteindelijk
geef je het verhaal door als een oude
legende. Weet je wat we bedoelen?
Awel, in Kuurne laten we er dan ook nog eens
een marmeren beeld van maken.

34

XL

“En, dokter? Wat is het? Geen idee maar het
zal coureur worden!" De echografie toont hoe
koers in onze Kuurnse genen zit. De inspiratie
werd het jaar ervoor ingefluisterd door
Michel Wuyts. “Ik denk dat we de geboorte
van een kanjer meemaken”, sprak hij toen
Jasper Stuyven – die Kuurnse roots heeft –
indrukwekkend naar winst soleerde.

“En als we nu eens de winnaar van vorig jaar op
de affiche zetten? Sagan met zijn wheelie.”
“Iedereen doet dat. Zet hem dan als een heerser
op een steigerend paard.”
“Een beetje zoals op dat schilderij van Napoleon
die de Alpen oversteekt?”
“Awel ja, maar dan met Sagan. Een echt
staatsieportret, olieverf op doek.”
We gaan toch geen olieverfschilderij van Sagan
laten maken, zeker?!” Toch wel.

2013

2014

2015

NIET VOOR PANNENKOEKEN

ZELFSPOT

DE MAN MET DE HAMER

v.u.: Wielerclub Koninklijke Sportingclub Kuurne vzw. - Marktplein 9 - 8530 Kuurne

Concept

DEZE
KOERS
KENT GEEN

GENADE.

www.kuurne-brussel-kuurne.be

XL

Op de poster prijkt het archetype van de
flandrien. Pijn verbijten door kou en smerig
regenweer. Kuurne-Brussel-Kuurne is niet
voor pannenkoeken. Dat wilden we zeggen.
Op de dag van de koers sneeuwt het als
nooit tevoren. Karma’s a bitch.

Editie 2013 werd afgelast door koning
winter. Pijnlijk en zuur voor elke Kuurnse
koersliefhebber. Maar wat kan je doen?
Er het jaar nadien eens goed mee lachen,
zeker? Lars Bak wou poseren met een laag
suiker op zijn gezicht.

Is het niet de kou, dan zijn het de kasseien
die pijn doen tijdens het openingsweekend.
Plots wegen ze door en dan ligt hij op de loer,
de beruchte man met de hamer. Klaar om een
patat uit te delen aan al wie niet klaar is voor
het serieuze werk.
We love him!

2019

2020

2021

IN MEMORIAM NESTEN

BROOD EN SPELEN

PIECE OF RACE?

Kuurne Brussel Kuurne
2019

A UCI ORIGINAL PROSERIES

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE 2021
ZONDAG 28 FEBRUARI

71 e ed it ie

73 ste editie

Stuksokeres?
k
cyclo

2 ma art

j uni ore s - elit e

3 ma art
w w w . ku u r n e - b r u sse l - ku u r n e . b e

WHERE LEGENDS
ARE BORN

Wh er e Le ge nd s
will be

remembered

SEASON 20

29/02

In lovin g m em ory of Nesten . T h e fam ou s cartoon ist from Ku u rn e. Rik D eln este Rén e: 19 46 - 2 0 18

CYCLO

01/03

Volg ons de hele dag live
vanuit je luie zetel!
• Vanaf 10.45u op Focus-WTV
Live KBK-special
(voorbeschouwing met special guests, reportages en aansluitend start)

ELITE/JUNIORES

• Vanaf 14.45u op Sporza
Live verslag Kuurne-Brussel-Kuurne 2021

WWW.KUURNE-BRUSSEL-KUURNE.BE

WWW.KUURNE-BRUSSEL-KUURNE.BE

DEF-opmaak affiche KBK-48x70.indd 1

25/01/19 11:16

Op 13 oktober 2018 overlijdt onze volkslegende
Nesten. Niet enkel Kuurne is in rouw, ook velen
uit de koerswereld verliezen een vriend. Want
Nesten hield van de koers en de koers hield van
Nesten. Op de affiche wordt hij omringd door
zijn karikaturen, allemaal winnaars van KuurneBrussel-Kuurne.

Onze honger naar entertainment wordt steeds
groter. Met een knipoog naar de populaire
streamingdiensten en met Zico “Gladiator”
Waeytens in de hoofdrol toont de affiche dat wij
hier onze eigen spektakelserie hebben.
Met een échte arena en échte gladiatoren.
Brood en spelen euh … Koers en Kwaremont!

Ja, het is spijtig. Thuis moeten blijven als de
koers uw gemeente binnen rijdt. Maar wees
nu eens eerlijk. Wat is de essentie van een
koerszondag? In de zetel plakken met een
stuk taart, ne koffie en nen dreupel, toch?
Dus haal dit jaar op 28 februari een grote taart
of bak ze zelf. En wij zorgen voor een stukske
lekkere koers voor iedereen. Smakelijk!
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PRESENTEERT

In de kijker:

E I N D E L I J K W E E R E E N F I E T S E V E N T!

Ladies @ the Cyclo!

Dames, goesting om te RIEN!?

Rien! Niks! Nada! Dit was er het afgelopen jaar te doen voor wielerliefhebbers.
Een lege fietskalender zonder cyclo's en nul uitdagingen om aan te kruisen.
Dus wij vinden het hoog tijd om weer eens onbeschaamd in andermans wiel te kunnen hangen.
Om weer eens de benen te testen. En in peloton te palaveren bij zonsopgang. Rien! noemen we dat in Kuurne.
Dat rien! moet ongeveer een jaar geleden zijn.
Daarom:
Als Openingsklassieker voor Wielertoeristen willen en zullen wij weer als allereersten rijden.
Met een strak geregisseerd en veilig fietsevent dat heet: RIEN!
Met steun van Cycling Vlaanderen en als supporter van hun #zijaanzij-campagne zijn twee pelotons
exclusief voorbehouden voor dames.
Ladies @ the Cyclotrekt volop de kaart van de beleving en nodigt zo vrouwen uit om andere vrouwen
te laten proeven van de wielersport.
RIEN! in het kort voor de LADIES
2 pelotonformules van 50 personen*
Snelheid en afstand naar keuze
Exclusieve begeleiding op de motor
KBK-wegkapiteins
Mobiele pechdienst
Veilige bevoorrading
Prachtig KBK-parcours
Leuke goodiebag

PRESENTEERT

PRESENTEERT

Comfor

Cosy

LADIES  THE CYCLO
Cosy

t

LADIES  THE CYCLO

Pure girlpower in peloton. Zónder testosteron!
(En met dat tikkeltje meer verwennerij.)
Max. 50 dames - 65 km
Tickets: € 30

Comfort

Pure girlpower in peloton. Zónder testosteron!
(En met dat tikkeltje meer verwennerij.)
Max. 50 dames - 85 km
Tickets: € 30

Ook gemengde ritten voorzien:

Wanneer en hoe? Van zodra mogelijk.
Op de zaterdag van het
openingsweekend op 27 februari,
als het kan. En anders schuiven
we zaterdag na zaterdag op tot we
groen licht krijgen. Met gelimiteerde
pelotons binnen het toegestane
aantal sportievelingen in open lucht.

Schrijf in op: www.odorney.be
Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo maakt deel
uit van de Cycling Vlaanderen Classics.
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Gezellig RIEN!

Niet te zot, niet te lang,
maar zeer plezant!
Max. 50 personen
65 km - +- 25km/u
Tickets: € 30

Comfortabel RIEN!

Sportief en uitdagend
binnen de comfortzone.
Max. 50 personen
85 km - +- 28km/u
Tickets: € 30

Deure RIEN!

Tandje bijsteken en goe
deure rien!
Max. 50 personen
100 km - +- 30km/u
Tickets: € 30

Zorg ervoor dat je uitgerust aan de start staat met jouw perfecte matras.

Ontdek jouw matras op maat nu via:
www.revor.be

méér klanten?
méér omzet?
méér biz, méér buzz?
#verwachtmeer

gblstudio.be
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Dirk DEPUYDT

Gedelegeerde bestuurder
Gsm 0475 72 74 10
dirkdepuydt@edl-depuydt.be
info@edl-depuydt.be
www.edl-depuydt.be

St.-Katriensesteenweg 59 - 8520 KUUrnE
Tel. 056 37 24 27 - Fax 056 37 23 87

Begrafenissen Geers
Kuurne
Tel.

056 22 08 83

Discrete dienstverlening
Alle uitvaartceremonieën en crematies
Funerarium met aula en stijlvolle rouwkamers
Bieden van mogelijkheid tot opbaren in eigen woning
Vervullen van alle formaliteiten in binnen- en buitenland
Een gemotiveerd team om bij te dragen tot een waardig afscheid
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DECORA TIE

VAN DEKER KHOVE

bvba

bvba

DECORATIE VANDEKERKHOVE

Gemakkelijk, gratis en snel.

Binnenhuisdecoratie
alle schilderwerken
vloer- & wandbekleding

Hulstsestraat 25 - 8520 KUURNE
Tel. 056 70 39 68

Kom
langs
informatie.
Kom
langs
voorvoor
meermeer
informatie.

ALG/DB-AD-Bankoverstap-NL-102016

Gemakkelijk, gratis en snel.

Decaro Zak e n kanto or BvBa
NAAM KANTOOR
D e c a r o 47Z1a-k8520
e n KUURNE
kanto or BvBa
KERKSTRAAT
Straat
N AnrA–MPCKGemeente
ANTOOR
056
70 20 20 | Decaro.Zakenkantoor@argenta.be
KERKSTRAAT
47 1 - 8520 KUURNE
TelStraat
nr – PC Gemeente
ON
0553.990.061
FSMA 113410 cAcB | RPR WEST056
70 20 20 | |Decaro.Zakenkantoor@argenta.be
E-mail
Tel
VLAANDEREN
ON
xxxx.xxx.xxx
| FSMA xxxxxcAcB
| RPR xxx
ON
0553.990.061
| FSMA 113410
cAcB | RPR WESTE-mail Argenta Spaarbank
Principaal:Argenta
| Argenta
Assuranties
Principaal:
Spaarbank nvnv
| Argenta
Assuranties
nv nv

VLAANDEREN
ON
xxxx.xxx.xxx | FSMA xxxxxcAcB | RPR xxx
Principaal:Argenta
ArgentaSpaarbank
Spaarbank
| Argenta
Assuranties
Principaal:
nvnv
| Argenta
Assuranties
nv nv

appeltjevoor
voordededorst
dorst
• www.argenta.be
Uw appeltje
• www.argenta.be

appeltjevoor
voordededorst
dorst
• www.argenta.be
Uw appeltje
• www.argenta.be
Template_Advertenties_T1_CS5.5_B5288.indd 1

Template_Advertenties_T1_CS5.5_B5288.indd 1

13/02/2018 12:09:01

13/02/2018
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Kortrijksestraat 153, 8520 Kuurne
Tel 056/37.16.16

el je

fit!

Open van 8u00 -12u00 en van 13u30 -17u30; vrijdag tot 18u30
kwaliteit bovenal

vraag om energie

naar

Voel je

US ROHrER

fit!

Whey Proteine 94 PLATINUM:
melkwei-eiwit als hoogwaardige eiwitbron en

vraag om energie

vraag naar

MARCUS ROHrER

complete SPIEREN &
GEWRICHTEN verzorging
ZONDER PARABENEN

als optimale voeding voor de spieren
kwaliteit bovenal

Whey Proteine 94 PLATINUM:
melkwei-eiwit als hoogwaardige eiwitbron en
als optimale voeding voor de spieren

• Zorgt voor je spieren
Curcuma
PLATINUM:
en soepele gewrichten:

tijdens en nakurkuma-extract
het
natuurlijkvoor,
en werkzaam
sporten of activiteiten
met een
veelzijdige
toepasbaarheid:
• Verlicht
bij gevoelige,
vermoeide en koude
spieren
• Helpt bij stijve &
stramme spieren,
vastzittende spieren
• Ondersteunt het herstel
na fysieke inspanning

• WARMING gel
• WARMING spray

Het alles-in-één
Het alles-in-één
natuurlijk supplement

•

natuurlijk supplement

energie
weerstand
zuiverend

• meer energie
• sterkere weerstand
• maximaal zuiverend

www.marcusrohrerspirulina.org/nl

rcusrohrerspirulina.be

•

• een melkwei-eiwitisolaat,
dat uitzonderlijk laag is aan
en vetten.
eenlactose
melkwei-eiwitisolaat,
dat uitzonderlijk
is aanvan
lactose
en vetten.kleurstoffen,
•laagvrij
suiker,
vrij van suiker, kleurstoffen, kunstmatige
kunstmatige zoetstoffen
zoetstoffen

WHEY PROTEINE 94 PLATINUM is ideaal voor iedereen die

WHEY PROTEINE
94extra
PLATINUM
is eiwit
ideaal
voor
iedereen
nood heeft aan
en hoogwaardig
zoals
bij sporten,
groei,die

nood heeft
aan extravoeding,
en hoogwaardig
eiwit zoals bij sporten, groei,
vegetarische
herstel, zwangerschap.
PROTEIN 94 PLATINUM draagt bij tot:
Regelmatige
inname
van WHEY
vegetarische
voeding,
herstel,
zwangerschap.
• de groei van de spiermassa (atleten, groeispurt, herstel….)
Regelmatige
inname van WHEY PROTEIN 90 PLATINUM draagt bij tot:
• het behoud van de spiermassa (ouderen, bedlegerigheid…)
• de groei•van
de spiermassa
groeispurt, herstel….)
het behoud
van normale(atleten,
botten
• de instandhouding van de spiermassa (ouderen, bedlegerigheid…)
• de instandhouding van normale botten

•
•
•
•
•

verlicht gevoelige spieren en gewrichten
bevordert de spijsvertering en draagt bij tot de vertering van vetten
draagt bij tot het behoud van een normale functie van lever en galwegen
heeft antioxiderende, celbeschermende eigenschappen
draagt bij tot een normale werking van het zenuwstelsel

CURCUMA PLATINUM is een voedingssupplement waarvan de
werking onderbouwd is door liefst 27 klinische studies (Meriva®).
Voor een maximale opneembaarheid en optimale werkzaamheid
zijn de curcuminoïden in CURCUMA PLATINUM gecombineerd met
fosfatidylcholine uit lecithine (“fytosomen”).

www.mannavital.be

www.mannavital.be

Te verkrijgen bij uw lokale natuurwinkel:

PUUR NATUUR - K. ELISABETHSTRAAT 12 - 8520 KUURNE

www.nuflex.eu

• COOLING
• COOLING

Tel: 056-70 42 30 - philipverhaeghe@puurnatuur.be - www.puurnatuurkuurne.be

Te verkrijgen bij uw lokale natuurwinkel:

PUUR NATUUR - K. ELISABETHSTRAAT 12 - 8520 KUURNE
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Verzekerde opname
Klinisch bewezen werking!

Tel: 056-70 42 30 - mail: puurnatuur@skynet.be
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LAMBRECHT NUMMER EEN IN BANDEN
Ringlaan 2
B-8520 Kuurne
Tel. +32 56 37 13 43
Fax +32 56 37 13 40
E-mail kuurne@qteam.be

Competentie, Wegcontact, Veiligheid

Select

textielreiniging
WWW.NIEUWKUISSELECT.BE

Kerkstraat 50 - Kuurne

Electro Depypere
Verkoop en herstellingen van fietsen
merken: Thompson
| Scatto | Pinarello | Gazelle
Verkoop Onze
en herstellingen
van fietsen
| L’avenir | Minerva | Wilier | Giant | Ridley
Onze merken: Thompson | Scatto | Pinarello | Gazelle
| L’avenir | Minerva | Wilier | Giant | Ridley
Gasthuisstraat 9 | 8520 Kuurne
Tel. 056 70 04 28 | 0475 98 21 99
www.fietsenlapauw.be
Gasthuisstraat 9 | 8520
Kuurne
Tel. 056 70 04 28 | 0475 98 21 99
www.fietsenlapauw.be

Gen. Eisenhowerstraat 49
8520 KUURNE
Telefoon: 056 71 45 95
Fax:
056 71 22 32
Email: depypere@skynet.be
www.electrodepypere.be
Openingsuren:
Maandag :
/ 14.00u - 18.30u
Dinsdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u
Woensdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u
Donderdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u
Vrijdag
: 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.30u
Zaterdag : 9.00u - 12.00u / 14.00u - 18.00u
Zondag
: GESLOTEN

DE KNOCK
ARTISANALE BAKKERIJ
SINDS 1882
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TERUGBLIK 2020

AN-PASCALE KRUTH

Kerkstraat 80 - 8520 Kuurne
Tel. 056 71 95 70
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Brood & Banket Bakkerij Tompoes

Als u zal kijken naar ons ruime assortiment die wij te bieden hebben,
zal u ontdekken dat uw zintuigen steeds opnieuw worden gestreeld.
Wij beschikken over een ruim assortiment die ambachtelijk gemaakt is
zoals brood, pistolets, koffiekoeken, pralines, patisserie,… .
Wij serveren ook verschillende belegde broodjes.
Voor een speciale gelegenheid maken we een aangepast assortiment producten:
Sinterklaas, Moederdag, Vaderdag, Pasen, Kerst & Nieuwjaar, Valentijn,
Communiefeesten …

Indien u meer wil weten over hoe
wij te werk gaan kan u ons opzoeken
op Facebook en Instagram.

Bakkerij Tompoes
Bavikhoofsestraat 76, 8520 Kuurne - 056/71.37.34
Dagelijks open van 7u tot 18u30
Onze wekelijkse rustdag is op donderdag
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NIEUW
TE KUURNE

NATUURSTEEN
Partner voor al uw natuursteen maatwerk:
•
•
•
•

totaalprojecten - interieur, keuken en badkamer
ruwbouw en buitenafwerking
meubilair - tafels, bloembakken, brievenbussen, ...
grafmonumenten (nieuw en renovatie)

MARMER, GRANIET, BLAUWSTEEN, COMPOSIET, KERAMIEK
190 mm
info@vandenbroucke-bvba.be
www.vandenbroucke-bvba.be
telefoon: 0477 60 35 12

Bakkerij
Sint-Pieter
Hemels brood & gebak

PADEL@TCLEIEMEERS.BE - 0476 95 35 33
LESSEN: PADELLESSEN@TCLEIEMEERS.BE
LUIT.-GEN. GÉRARDSTRAAT 62 - 8520 KUURNE - BE55 0689 3405 3544

Brugsesteenweg 337 - Kuurne - 056.72.70.89

P 401

UIT SYMPATHIE

BEREMUTSE
50

Restaurant Kok

Sur Mer

Warvinge 49, 8421 Vlissegem - De Haan
lekoksurmer@telenet.be
www.lekoksurmer.be
059 430 970
gesloten op:
zondag, maandag
& woensdagavond

Piet Desmedt
Juwelier ontwerper - Uurwerkhersteller

Alle herstellingen (ook antieke klokken)
worden in eigen atelier uitgevoerd.
Gratis prijsofferte

Avelgemstraat 174 bus 001
8550 ZWEVEGEM


 056/75.62.41
www.desmetvermaut.be

Gen. Eisenhowerstraat 65
8520 KUURNE
Tel. 056 70 32 92
info@pietdesmedt.be - www.pietdesmedt.be
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Byblocks Kuurne

bij Gilles,

Voor een perfect getapte pint ,

een verzorgde koffie en meer .

De Middenstand
Biljart Café Bistro
Tea-Room Darts

Iedere Zondag morgen Aperitief
met gratis hapjes.
Groot scherm voor “Life” Voetbal
Wielrennen , Paardenrennen en
andere sportuitzendingen.

Marktplein 26, 8520 Kuurne
056/44 46 47
middenstandkuurne@telenet.be

Gastronomisch restaurant & Traiteur
HET BOURGONDISCH KRUIS
Brugsesteenweg 400,
B 8520 Kuurne
Tel.: +32 (0)56 70 24 55
info@het-bourgondisch-kruis.be
www.het-bourgondisch-kruis.be

056 72 26 41
Brugsesteenweg 311 8520 kuurne
cafeastrid@telenet.be

Café Astrid
Bij Joachim & Veronique

Café

De Sterre

056 72 26 41

Brugsesteenweg
Brugsesteenweg
250 311
Kuurne 8520 Kuurne
cafeastrid@telenet.be

RECLAME- EN INDUSTRIEEL
posters DRUKW ERK catalogi
folders brochures
werf- en immoborden
inserts mailings

HUISSTIJL

naamkaarten
wissels

enveloppes

facturen

brieven

BTW ontvangstbewijzen

Kouterstraat 2, KUURNE
Tel. 056 71 60 13

RELATIEGESCHENKEN

driemaand-kalenders

bureauonderleggers

muismatten

notablokken
wenskaarten

A4 A5 A6

RECLAME- EN INDUSTRIEEL
www.derooterie.be
catalogi

• posters DRUKW ERK
folders brochures
Gastronomische
Restaurant desuggesties
Rooterie
werf- en immoborden
, Onze mix smaakt naar meer.
wisselend volgens
seizoeninserts mailings
•
Gastronomische suggesties
Menu’s alles inbegrepen
HUISSTIJL
enveloppes
www.st-michielsdrukkerij.be
wisselend volgens seizoen
Verzorgde dagschotel • Weeklunch
info@st-michielsdrukkerij.be
naamkaarten facturen
tel 056 71 11
98 - fax 056 70 52 08
wissels
Menu's alles inbegrepen
brieven
Groepen tot 40 personen • aparte zaal
12 liniestraat 13 - 8520 KUURNE
BTW ontvangstbewijzen
Verzorgde dagschotel • Weeklunch
de

personen
bureauonderleggers
Kouterstraat 2, KUURNE Groepen tot 30RELATIEGESCHENKEN
muismatten notablokken
wenskaarten
Verven HERT
Tel. 056 71 60 13
DE GULDEN
driemaand-kalenders

A4 A5 A6
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www.derooterie.be

Beitsen
MARKTPlEIN 1
- KUURNE
Bij Ronny Vernissen
& Alice

Phillû’s

tech
tech

HAIRCONCEPT

Brood

elektriciteit & technieken
elektriciteit
&
technieken
elektriciteit
&
technieken
Kerkstraat 46 - 8520 Kuurne - 0498 28 78 51
Kapsalon dames, heren & kinderen
Algemene elektriciteitswerken
nieuwbouw
Marktplein 14, 8520
Kuurne & renovatie
Binnenen buitenverlichting
0498/28
78nieuwbouw
51
Algemene elektriciteitswerken
& renovatie
Algemene elektriciteitswerken
nieuwbouw
Onderhoud en herstellingen & renovatie
Binnen- en buitenverlichting
Binnen- en buitenverlichting
Onderhoud en herstellingen
Onderhoud en herstellingen
+32 (0)475 410 995
d-tech@telenet.be
+32 (0)475 410 995
+32 (0)475 410 995

d-tech@telenet.be
d-tech@telenet.be

Coiffure Brigitte
Coiffure Brigitte

Harelbeeksestraat 44 • 8520 Kuurne
tel.
056/71 56 80 • gsm
71 80
Harelbeeksestraat
44 •0475/51
8520 Kuurne
Harelbeeksestraat 44 • 8520 Kuurne
tel. 056/71
56 80 •donderdag
gsm 0475/51
71 80
Dinsdag,
woensdag,
op afspraak
tel. 056/71
56 80 • gsm 0475/51
71 80

Banket

056 37 04 12
Gsm: 0486 44 34 72
Tel.:

Dagelijks vers brood
Dagelijks verse koffiekoeken
Dagelijks
en gebak
Luc VANDAELE
Iedere
dag open van 7.30
7.00
uur KUURNE
Iedere
dag
tot- 19
20
Brugsesteenweg
223
8520
Zondag van 6.30 tot 19
18 uur
Zondag

Wij brengen
zondagmorgen
uw ontbijt aan huis
Wijop
brengen
op zondagmorgen
uw ontbijt aan huis
Wij rusten op donderdag
Wij rusten op donderdag
Belegde broodjes

BROOD
Brood -- BANKET
banket

TOMPOES
tompoes

Bavikhoofsestraat 76 - 8520 Kuurne
KUURNE
Tel. & fax 056 71 37 34
Tel.

Vrijdag van 8u.30 tot 12u. - van 13u.00 tot 18u.30
Dinsdag, woensdag, donderdag op afspraak
Dinsdag,
woensdag,
op afspraak
Zaterdag
van 8u. donderdag
tot 16u. doorlopend
Vrijdag Woensdag,
van 8u.30 tot
12u. - van
13u.00
tot 18u.30
donderdag
op
afspraak
Vrijdag van 8u.30 tot 12u. - van 13u.00 tot 18u.30
Zaterdag van 8u. tot 16u. doorlopend
Vrijdag
van 8u.30
- vandoorlopend
13u. tot 18u.30
Zaterdag
van tot
8u.12u.
tot 16u.
Toelevering
Zaterdag van 8u. tot 16u. doorlopend

Algemene gereedschApsslijperij

UW
KAPSALON

precisieslijperij
voor dex hout-,
meubel-,OOK
en kunststofindustrie
OPEN OP MAANDAG
056 72 68 00
Met eigen
slijpservice
DÉ REFERENTIE

Algemene
gereedschApsslijperij
VOOR
EEN
MODERNE,
Algemene
gereedschApsslijperij
merlier
bvbA
VOOR EEN MODERNE,
Tel. 056 60Gentseweg
93 94 - Fax 056
69 - info@robaco.be
- www.robacco.be
43260•978793
ST.-ELOOIS-VIJVE
VERZORGDE
SNIT
VOOR EEN
MODERNE,
merlier
bvbA
esserstraat
18 - 8550
Zwevegem
Sint-Eloois-Vijve
(Waregem)
merlier
VERZORGDE
VOOR EEN SNIT
MODERNE, bvbAGentseweg 432,
0568793
60 93
94 • info@robaco.be
VERZORGDE
SNIT
Zwevegem
Tel.esserstraat
056 25 8718
99- -8550
Fax 056
25 83 38
esserstraatSNIT
18 - 8550 Zwevegem
VERZORGDE
Mob. 0475 77 58 30 - Gsm 0475 21 09 87

Tel. 056 25 87 99 - Fax 056 25 83 38
HERENKAPPER
Tel. 056 25 87 99 - Fax 056 25 83 38
Mob. 0475www.merlierslijperij.be
77 58 30 - Gsm 0475 21 09 87
HERENKAPPER
Mob.
0475 77 58 30 - Gsm 0475 21 09 87
HERENKAPPER
STEFAAN
www.merlierslijperij.be
HERENKAPPER
173
www.merlierslijperij.be
STEFAAN
www.merlierslijperij.be
merlierslijperij@skynet.be
STEFAAN
173
173
STEFAAN
www.merlierslijperij.be
- merlierslijperij@skynet.be
www.merlierslijperij.be - merlierslijperij@skynet.be
91
91

Openingsuren :
Dinsdag - Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
Openingsuren :
van
8u. tot
12u. en van 13u.30 tot 19u.
Dinsdag - Woensdag
- Vrijdag
- Zaterdag
Openingsuren
:
van 8u. totDinsdag
12u. en -van
13u.30 tot
19u. - Zaterdag
Woensdag
- Vrijdag
Donderdag
op afspraak
Openingsuren
:
van 8u. tot 12u. en van 13u.30 tot 19u.
- Woensdag - Vrijdag - Zaterdag
DonderdagDinsdag
op afspraak
van 8u. tot 12u. en van 13u.30 tot 19u.
Donderdag op afspraak
91
91
91
91

TEL. 056 71 72 33

Wim

DO = AFSPRAAK
ZA = 7 TOT 12 & 13 TOT 17 U.
Tel. 056 70 30 80
Bavikhoofsestraat 82
8520 KUURNE
di., woe., vrij. : 8.30 tot 12 & 13.30 tot 19 u.
ma. : gesloten
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Gesloten op maandag

De Kroone Marktplein 17 in Kuurne

Schoonheidsinstituut
Tel. 0488/51.02.50

ADYNS De Kroone
INTERIEUR
Sfeerkaﬀee Bij Chantal & Lieven
Sfeerkaﬀee

Hoevedreef 27 | 8520 Kuurne

91
91

Donderdag op afspraak

KERKSTRAAT 19
KERKSTRAAT 198520 KUURNE
TEL. 056 19
71 72 33
8520KERKSTRAAT
KUURNE
8520
KUURNE
TEL. 056 71
72
33
KERKSTRAAT 19
TEL. 056
71KUURNE
72 33
8520

HERENKAPPER

Tine
Hoevedreef 27
8520 Kuurne
tel. 056 35 64 58
gsm 0477 84 66 47

Bij Chantal & Lieven GSM 0486/28 17 72
Gesloten op maandag

Marktplein 17 in Kuurne
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“Ze zin doa! ”
“Ze zin doa!” Een gebalde uitroep van drie simpele woorden,
gearticuleerd met een sappige, Kuurnse tongval.
Je kan het letterlijk vertalen als: “Ze komen eraan!”.
Maar dit doet onrecht aan alle emoties die erachter schuilgaan.

“Eindelijk! De koers is terug in het land!”
“Op dit moment hebben we maanden gewacht!”
“Het spektakel gaat hier zo meteen losbarsten!”
“De spanning is niet meer te houden!”
“Iedereen achteruit!”

“Ze zin doa!”
Honderden blikken draaien vol ontzag mee met de eerste renners die voorbijvliegen.
Als een mexican wave.
“Ze zin doa!” is een uiting van pure ontlading.
De kristallisering van al het koersvermaak langs de weg.
En het is een stukje folklore dat zó onlosmakelijk met Kuurne-Brussel-Kuurne
verbonden is, Want geen enkele zinsnede weerspiegelt op een treffendere manier
de energie die vrijkomt tijdens onze openingsklassieker.

WIELSBEKE

Waregem - Deinze - Tielt - Wielsbeke - Harelbeke
www.declercqstortbeton.be
T. +32 (0) 56 60 09 15
WIELSBEKE

