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Willems Veranda’s Classic 
zat. 3 mei 2014 

 
 

 
 

Voor de eerste maal plaatst WTC De Wijngaardvrienden Herzele een fietstoertocht op de 

classickalender van Wielerbond Vlaanderen dit onder impuls van de zaakvoerder van Willems 
Veranda’s. 

De classic is in samenwerking met Willems Veranda’s, waarvan de werkhuizen gevestigd zijn te 
Ronse met tal van toonzalen verspreid over gans het land, Wielerbond Vlaanderen, Gemeente 

Herzele & WTC De Wijngaardvrienden Herzele. 

De Willems Veranda’s classic is ook opgenomen in : 
  Lm-Classics  

              Trofee De Beiaard 
 

Het fietsevenement is een fietsfeest van wegfietstochten, muzikale animatie, randanimatie met oog 
voor lokale en regionale toeristische attracties. 
 

Herzele is als poort van de Vlaamse Ardennen vaak de bakermat van de fietssport. De fietstochten 
staan garant voor een aangename kennismaking met deze toeristische en zeer aantrekkelijke streek. 

De deelnemers ontdekken de glooiingen van de Vlaamse Ardennen, de schilderachtige, smalle wegen 

en valleien van de Zwalmstreek en de pracht van de Denderstreek. 
 

Willems Veranda’s, Gemeente Herzele en WTC De Wijngaardvrienden verwachten jullie op dit 

grootse fietsgebeuren. 
Alle verdere info www.wijngaardvrienden.be 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 

                                                                                            

Welkom in Herzele 
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Willems veranda’s Classic opgenomen in de  

Fiets mee in de LM-Classics! 
 

Rij de volgende maanden mee in de LM-Classics, acht uitgelezen tochten voor wielertoeristen. De Belgische 

wielerbond en de plaatselijke clubs die de ritten organiseren, staan garant voor kwaliteit op het gebied van 
parcours, bevoorrading, parking, douches, enz. Zowel leden van de Liberale Mutualiteit als andere  

wielertoeristen zijn van harte welkom! 
De LM-Classics zijn in 2014 aan hun derde uitgave toe. LM-Classics 2014 wordt opnieuw groter en pres-

tigieuzer dan de vorige twee edities. Dit jaar kan je vanaf 4 mei (Willems Veranda’s Classic) aan liefst 8 proeven 

deelnemen.  
 

Wie deel neemt aan drie van de acht LM-Classics en zijn afgestempelde controlekaart op tijd 

terug stuurt, ontvangt een gratis LM-wielertrui of LM-koersbroek naar keuze. 

Extra prijzen worden verloot onder alle laureaten. Nieuwe partner in 2014 is 

Eddy Merckx Cycles, waardoor je zelfs kans maakt om een EMX-3 ter waarde van 2.995 euro te winnen. Ook 
de fietsstages met Kortweg Cycling Travel in Spanje zijn niet te versmaden, net als de andere prijzen van 
BKCP en Grinta. 
Hieronder het overzicht van de ritten die door de Liberale Mutualiteit in samenspraak met de Belgische 

Wielerbond en Wielerbond Vlaanderen werden geselecteerd.  
 

Programma LM-Classics 2014 
zaterdag 3 mei 2014: Willems Veranda’s  Classic (Herzele)  
zondag 12 mei 2013: Jean-Luc Vandenbroucke Classic (Lac de l’Eau D’Heure)  
zaterdag 18 mei 2013: Trofee De Muur Altebra (Ophasselt) 
zaterdag 8 juni 2013: Pro Cyclo Classic-Brabantse Parel (Vossem) 
zaterdag 20 juli 2013: Classic Rik Van Steenbergen (Aartselaar) 
zaterdag 3 augustus 2013: Marc Wauters Classic (Heusden-Zolder) 
donderdag 22 tot zondag 25 augustus 2013: West-Vlaanderens Mooiste (Roeselare) 

zaterdag 31 augustus 2013: Vriendschapstocht (Ertvelde) 
 

voor meer info surf naar : www.lm-classics.com   

                        

                                     
 

                      

http://lmclassics.files.wordpress.com/2011/04/klein-logo-lm-classics.jpg
http://lmclassics.files.wordpress.com/2013/01/win-emx-3.jpg
http://lmclassics.files.wordpress.com/2013/01/win-emx-3.jpg
http://lm-classics.com/lm-classics/zaterdag-4-mei-2013-willems-verandas-classic-herzele/
http://lm-classics.com/lm-classics/zondag-12-mei-2013-jean-luc-vandenbroucke-classic-lac-de-leau-dheure/
http://lm-classics.com/lm-classics/zaterdag-18-mei-2013-trofee-de-muur-altebra-ophasselt/
http://lm-classics.com/lm-classics/8-juni-pro-cyclo-classic-brabantse-parel-vossem/
http://lm-classics.com/lm-classics/20-juli-classic-rik-van-steenbergen-aartselaar/
http://lm-classics.com/lm-classics/3-augustus-marc-wauters-classic-heusden-zolder/
http://lm-classics.com/lm-classics/22-25-augustus-west-vlaanderens-mooiste-roeselare/
http://lm-classics.com/lm-classics/31-augustus-vriendschapstocht-ertvelde/
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                                    Herzele verwacht jullie                                                                                                                                                                
Parcours 
Herzele ligt aan de poort van de Vlaamse Ardennen. Het ligt voor de hand dat de tochten zich afspelen in deze 
prachtige regio. Met Ellezelles en Flobecq (Vloesberg) bezoeken wij eveneens een klein stukje Henegouwen.  
 

Cyclotochten 25 – 50 – 75 – 110 – 140 km 

Zaterdag 3 mei 2014 
Burchtweide feesttent, Dorp, Herzele 
 

140 km cyclotocht  
Deze tocht heeft een golvend profiel met een 18-tal hellingen waaronder zeer goed gekende hellingen uit Vlaanderens 
mooiste de “Ronde van Vlaanderen”. De finale speelt zich af op het vroegere  traject van de R.V.V. Met een totaal 
hoogteverschil van rond de 1300 meter is deze tocht een uitdagend klimbrevet. Onderweg maakt de fietser kennis met de 
pracht van de Vlaamse Ardennen, deze wereldberoemde heuvelzone uit de Ronde van Vlaanderen.  
 

Na een aanloop vanuit Herzele naar St. Lievens Esse en Wijnhuize, rijden we Erwetegem binnen langs de glooiende wegen 
van het Luiveld. Eens Lierde bereikt, komen we aan de eerste helling, de Waesberg. Wij verlaten Lierde en bereiken 
Everbeek via Deftinge (Splitsing 50km) en Zarlardinge. Hier nemen we Hemelrijk & Trimpont mee om de Waalse 
Provinciegrens over te steken. Vloesberg of Flobecq (Splitsing 75km) doorkruisen we langs wegen die in andere 
organisaties zelden voorkomen. Potteree de afdaling van Planchette, Puvinage en Geron  leiden ons via de beklimming 
van Paillart naar La Houppe (wel bekend bij de klimmers). 5 km verder, na 44 km, houden we een eerste maal halt voor 

een uitgebreide bevoorrading in de gebouwen van onze medeorganisator Willems Veranda’s te Ronse.  
 

Bij de start van deel 2 maken we onmiddellijk kennis met de Kanarieberg (Splitsing 110 km). Na deze helling fietsen we 
via de Vlaamse Ardennendreef naar Kerkem. Doorheen de prachtige kleine landschapswisselingen, die ons de Vlaamse 
Ardennen brengen, zoeken we Etikhove op. Via de hellende asfaltweg Ladeuze bereiken we Edelare en Volkegem.  
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Via de afdaling van de Kattenberg komen we in het centrum van Ename. Verder gaat de tocht over vlakke wegen in de 
Scheldevallei en verder naar Tissenhove Molenaar, Brouwerij Roman in Mater – Oudenaarde. 
Na de duik van de bekende Varent  komt de tocht door Schorisse. Je rijdt het dorp uit via de klim van de Heirwegstraat. 
 
 
Via Zegelsem blijft het steeds glooiend op en af gaan. Enkele kilometers  verder bevinden we ons in het mooie dorpje Elst. 
In Michelbeke laten we de heroïsche Berendries noodgedwongen door wegeniswerken links liggen. Menig wielertoerist 
zal daar niet om treuren, er komt nog klimwerk genoeg. Na de stevige knikken op de Elverenberg worden de fietsers na 

92 km onthaald op een tweede uitgebreide bevoorrading te Nederbrakel aan het gemeentelijk 

natuurdomein, de Rydtmeersen. 

                                       
Niet in het parcours opgenomen wegens  wegeniswerken  

 

Na een verfrissing met voor elk wat wils, gaat deel 3 van start. Vanuit Brakel  bereiken we al heel vlug Parike. De Fayte 
brengt ons dan richting Geraardsbergen aan de voet van het koninginnenstuk van de tocht, namelijk de Muur met 
Kapelmuur. 
 

   De Muur met Kapelmuur 
Voorbij de top gaan we langs vlakke wegen naar de dorpskern in Idegem, voor een derde uitgebreide 

bevoorrading ter hoogte van het mooie denderburg aan de sluis. Op de teller staan nu 119 km. 
 

Deel 4 telt 18 km.  Na de muur, amper  5 km verder wordt met de Bosberg de laatste helling voor de wielen geschoven, 
het is daar waar Edwig Van Hooydonk geschiedenis schreef door 2 jaar na elkaar de beslissende demarrage te plaatsen in 
zijn Ronde van Vlaanderen. Het dorpje Idegem, met zijn mooi denderbrugje, kondigt de finale aan. Steenhuize, Sint-
Lievens-Esse en Herzele liggen bezaait met kleine hellingen. Via brede wegen wordt het Herzeelse grondgebied terug 
bereikt, om zo opnieuw aan de startplaats te komen. Kortom een mooie pittige omloop, op en top Vlaamse Ardennen 
met een stukje Henegouwen doorheen een prachtige natuur. 
 

Na de heerlijke tocht kan iedereen nagenieten van een hapje en drankje : heerlijk streekbiertje, broodje & hamburgers, 
en gezellig napraten in de prachtige groene omgeving van de burcht. 

110 km cyclotocht 
Begin : zie cyclotocht 140 km tot aan (Splitsing 110 km). 
Na de top van de Kanarieberg wordt het gedeelte Etikhove, Edelare Volkegem, Ename en de tocht richting Brouwerij 
Roman weggelaten. We nemen de doorsteek rechtstreeks naar het prachtige dorpje Schorisse. Via de klim van de 

Heirwegstraat sluit de tocht opnieuw aan op het parcours 140 km. Ook hier zijn 3 bevoorradingsposten. 
75 km cyclotocht 
Begin : zie cyclotocht 140 km tot aan (Splitsing 75 km). 

We fietsen niet tot Ronse maar nemen in Parike, na 37 km, onmiddellijk de afslag naar Nederbrakel voor de eerste 

bevoorrading aan het gemeentelijke natuurdomein, de Rydtmeersen. Dus in deze tocht, geen Berendries 
noch Elverenberg. Daarna fietsen we via Tenbosse en Parikeberg naar Geraardsbergen. Na de oversteek van de Dender 
fietsen we naar De Muur. De fietsers kunnen gebruik maken van de alternatieve route, dus hier de keuze met of zonder 

deze beklimming. Voorbij de top gaan we rechtstreeks naar het mooie denderbrugje te Idegem. De Bosberg werd 

niet opgenomen in deze tocht - voor een tweede uitgebreide bevoorrading. Daarna sluit de tocht opnieuw aan op 
het parcours 140 km. 
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                             Molen  Ter Rijst 
 

50 km  cyclotocht  
Begin : zie cyclotocht 140 km tot aan (Splitsing 50 km). 
Het is een licht heuvelachtige omloop. De tocht slingert zich doorheen de Dendervallei. De streek rond Geraardsbergen 
bekend om zijn mattentaarten maakt deel uit van de Vlaamse Ardennen.  
Na de oversteek van de Dender fietsen we naar de Muur. De fietsers kunnen gebruik maken van de alternatieve route, 

dus hier de keuze met of zonder deze beklimming. Voorbij de top gaan we rechtstreeks naar  Idegem met controlepost 

aan het denderbrugje voor een uitgebreide bevoorrading. Daarna sluit de tocht opnieuw aan op het parcours 
140 km 
 

          

Stop- & bevoorradingsplaats 50 – 75(2e) – 110 & 140km(3e) 
25 km cyclotocht 
Deze tocht is hoofdzakelijk vlak, dus ideaal voor gezinnen en kinderen. Deze tocht kent zijn verloop uitsluitend op 
Herzeels grondgebied.  
Vanuit de mooie en aangename startplaats  op de grasweide achter de Herzeelse Burcht gaat de tocht richting Sint-
Lievens-Esse  en Wijnhuize. Vervolgens langs landelijke wegen richting Erwetegem naar Steenhuize en opnieuw naar het 

brouwerijdorp Sint-Lievens-Esse voor de bevoorrading tegenover de kerk.  Vanaf hier fietsen de deelnemers 
richting Herzele. Bij het uitrijden van het dorp volgt nog de licht hellende Arestraat richting Herzele.  Nu komt het einde 
van de tocht vlug in zicht.  
De kids kunnen deze tocht in groep en onder begeleiding meefietsen. Voor meer info zie kidsprogramma. 
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Bevoorradingsplaats Sint Lievens Esse 
 

Voor detail van de verschillende afstanden surf naar www.wijngaardvrienden .be 
 
 
 

 

                              
 Brouwerij Van Den Bossche                              Molen Ter Rullegem                                        Brouwerij De Ryck 
        Sint-Lievens-Esse                                                    Herzele                                                               Herzele 

 
Programma  fietstochten 
Zaterdag 3 mei 2014  -  “Willems Veranda’s classic” 
 

Burchtweide feesttent, Dorp, Herzele 

Cyclo     140 km  –  I & S : 7u00 – 10u00  
               110 km  –  I & S : 7u00 – 12u00  
   75, 50, 25 km  –  I & S : 7u00 – 14u00 
        Kids 25 km   –  I : 13u00 – 13u20   /  S : 13u30 
 

 
Deelnameprijzen :  
Voor leden van een erkende fietsfederatie (wbv, vwb, fcbw)  

- fietstochten 25, 50  & 75km : slechts 4 euro  
- fietstochten 110 & 140 km   : slechts 5 euro 
Voor niet leden (dagvergunning) : 2 euro extra 

-gratis bevoorrading op alle controleposten van sportdrank, water, cola, fruit, gebak, wafels 

-gratis gebruik van douches (Sporthal De Steenoven op slechts 150 m afstand) 
-gratis fietsenparking 

-gratis fietshersteldienst ter plaatse & onderweg 
-gratis Arend De Ryck of consumptie naar keuze voor elke deelnemer bij afgifte van deelnamekaart 
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-kidsgeschenk 

-gratis aandenken voor iedere deelnemer bij afgifte polsbandje : keuze uit bidon of podiumpet 

-onder de deelnemers schenken we bij trekking een microgolfoven  
-er ligt een leuke verrassing * klaar op de Willems Veranda’s promostand voor elke deelnemer die  

   langs komt in een Willems Veranda’s wieleroutfit  2014 
*1 per deelnemer 

        voor info en bestelling wieleroutfit  :  klik op  http://www.willemsverandas.be/  en  ga  verder naar 

                                                                                                                             nieuws – Willems Veranda’s Classic                                                                                         

  -neem deel aan 3 van de 8  LM-Classics  en ontvang een gratis LM-koersbroek of LM-koerstrui 
    

Kidsprogramma  
Zin in een veilige fietstocht in groep met je kinderen, met of zonder begel 
eiding van de ouders, dit kan op de  
“Willems Veranda’s Classic”. 
Met de koersfiets, een hybride of mountainbike worden de meisjes en jongens onder begeleiding van erkende 
sportinitiators van Wielerbond Vlaanderen wegwijs gemaakt in een groepstocht. Deelnemen is gratis! Vergeet zeker de 

fietshelm niet (verplicht)! Bij minder goed weer is aangepaste kledij zeker een must. Achteraf wacht er een verrassing 
voor de deelnemers. Ouders die wensen mee te fietsen kunnen zich daarvoor eveneens ter plaatse registreren of vooraf  
inschrijven.  
 
Zaterdag 3 mei 2014 
Feesttent, Burchtweide - Dorp, Herzele  
Kids Cyclo 25 km. - I: 13.00-13.20 S: 13.30 

 
Programma randanimatie 

Springkasteel voor de kleintjes 

Eten en drinken : gelegenheid  voor broodjes, hamburgers, braadworsten enz. ... 

                         Muzikale optreden van     “Dizzy Fingers “ 
 

 

tussen11 en 12u00  & 14 en 15u30 podium feesttent op de burchtweide 
 

http://www.willemsverandas.be/
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Autoshow :               Toyota NV Badisco – Herzele & Wetteren 

Promotiestanden :  Willems veranda’s  

                                Belfius  Bank- & verzekeringen 
 Eddy Merckx Cycles 
                                Kortweg Cycling Travel 
                                Liberale mutualiteit  

                                Jovelo  (pechverhelping) 
                                         Bike 7 (kettingolie, fietswasprodukten) 
                                IJS-NA-DI  - Herzele  : ambachtelijk schepijs 

                                Wellnesscenter Daan De Cooman – St. Lievens Houtem 

Sponsors 

 

         

Jovelo.be 
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                                                                                                    Eet- & praatcafé De Wijngaard        

                                                                                                                              

                                            
                                   Koffie De Zwaluw 
                                                                                         Pleisterwerken 

                                                                          Ivan Wijnendaele 
                                                                                                                           Diepeweg 44 
                                                                                                         9550   Hillegem   -   047653.13.27 

        
                                                                                                        

IJS-NA-DI
Ambachtelijk 

schepijs in alle 
smaken

IJstaarten voor uw 
feesten

!Iedereen welkom !
Ressegemstraat 5 –

9550  Herzele

0497 60 40 05 -
ijsnadi@gmail.com

        

http://lmclassics.files.wordpress.com/2011/04/klein-logo-lm-classics.jpg


 

 10 

   
 

 
 

 
 
Contact 
U kan ons contacteren via onderstaande gegevens: 
 

WTC De Wijngaardvrienden Herzele 
Wijteveldstraat  7 
9552 Herzele  
 

Stefaan Lauwaert  
0494/51.15.93 
stefaan.lauwaert@telenet.be 
Freddy De Cooman 

0427/77.82.29 
freddy.de.cooman@skynet.be 
 

Willems Veranda’s  

Industriepark Klein Frankrijk 29 
9600 Ronse 

Uw partner in totaaldecoratie 
                                                                                                      
-------- o Vakmanschap 

---------------o Inspiratie 
---------------------o Advies 
----------------------------o Kleur 

                                                                                   

VOORHAEN  BVBA 
                                                                                  

Hoogstraat  1/9c  -  9550 Herzele 
www.voorhaen.be 

mailto:stefaan.lauwaert@telenet.be
mailto:freddy.de.cooman@skynet.be
http://www.voorhaen.be/
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Voor meer info kan je terecht op onze site :   www.wijngaardvrienden.be 
 

 
Naar aanleiding van onze fietshappening 2014 bieden wij de mogelijkheid aan fietsgerelateerde bedrijven 

om aanwezig te zijn. Gebruik dit evenement om uw merk en/of product te promoten bij fietsfanaten en 
andere potentiële klanten. Voor een kleine financiële inspanning kan u er maximaal bereik uithalen. Voor 
meer info kan u terecht bij bovenstaande contactpersonen. 
 

Freddy 
 
 

 
 
 
 

 
 
        
 

                             


