
“Le Tour de boer is terug”
Fietsende Rouveners strijden om gele trui in 2e editie van titanenrace.

Het zal u vast niet zijn ontgaan de afgelopen 
dagen, de kleurrijke fi etsen hangend tussen de 
boomtoppen op het Kerkplein. Een merkwaardig 
tafereel, maar tevens de aankondiging van een 
bijzonder kleurrijk evenement “Le Tour de Boer”.

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden, 
dat de eerste (en tot nu toe enige) editie van 
deze  miniwielerwedstrijd is verreden. Het 
werd dus weer eens tijd, zo dachten de heren 
van comité Zonuendan, en niet zonder reden.

De gewone fi ets lijkt langzaam maar zeker 
uit het straatbeeld te verdwijnen. Tegenwoor-
dig zijn het E-bikes (de elektrische fi ets) die 
met enorme snelheden over De Diek scheren, 
op de voet gevolgd door grote groepen fa-
natiekelingen in fl itsende outfi ts, die op hun 
ultra-lichte carbon fi etsen in treintjes de we-
gen onveilig maken. Wie geen accu onder zijn 
bagagedrager heeft hoort er niet meer bij.

Hoogste tijd voor een moment van nostalgie. 
Terug naar het oerdegelijke stalen ros met 
de dikke banden. Geen ingewikkelde derail-
leurs en absoluut geen accu’s(!!), maar slechts 
twee tandwielen en een ketting. Zoals de  
boeren van weleer de wegen trotseerden, zul-
len de deelnemers het moeten doen met fi et-
sen zonder versnelling of andere hulpmiddelen. 

Geen nieuwerwetse fratsen dus, maar 
het ouderwetse stoempwerk en als 
doping is slechts een bord panne-
koeken met spek en stroop toegestaan.
In deze wielerronde geen Alpentoppen of re-
uzen uit de Pyreneeën, maar een tocht door 
het laagveen van ons welbekende Rouveen. 
Fietsen over een gevarieerd parcours van 
klinkers, asfalt, beton en keien het zit alle-
maal in deze wielerronde verweven. Was er 
de vorige keer nog sprake van een etappe 
door de groene landerijen en over de half 
gerenoveerde Diek, dit keer wordt het een 
heuse dorpskernklassieker met wederom de 
fi nish op de Rouveense Champs-Élysées. 
Een aankomst waar iedereen van droomt.
Er wordt natuurlijk gestreden voor de eer 
en glorie en er zijn prijzen te verdienen 
voor snelheid, maar ook voor de origi-
naliteit. Dus wees creatief met fi ets en outfi t!!

Iedereen in het bezit van een fi ets zonder ver-
snellingen kan zich vanaf 17.00 uur inschrijven 
bij start/fi nish op het Kerkplein te Rouveen. 
Rond 19.00 uur zal het peloton van start gaan.
Na afl oop van de rit en is iedereen welkom bij 
de Boerbecue op het Kerkplein. Er word een
oproep aan de bewoners van  Rouveen gedaan 
om  de straten van het parcours zoveel mo-
gelijk vrij te houden gedurende  de race.

Boeren, burgers en buitenlui zullen wederom een vliegende start maken.

Oplage: 1250 st.

In deze editie van de Rouvener:

- Geschiedenisles

- Route “Le tour de boer”

- Boerbeque 

- Wedstrijdregelementen

- Prijzen
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Het ontstaan van de Tour de France

De Tour de France is ontstaan in 1903 nadat een hoofdredacteur van het  Frans fi etsmagazine L’Auto-Vélo 
de lezersaantallen omhoog wou hebben, na rechtszaken die liepen tegen andere bladen. Er werd besloten 
een wielerevenement te organiseren die langer duurde dan men in die tijd gewoon was. Op 19 januari kon-
digde L’Auto-Vélo de eerste editie van de Tour de France aan. De fi etstocht begon in Parijs en voerde de 
wielrenners langs Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux en Nantes, om hierna weer terug te keren in Parijs. In 
totaal reden de deelnemers een ongekende 2.428 kilometer. Na elk onderdeel van de tocht kregen de wiel-
renners 2 tot 4 dagen rust. De Tour de France was gelijk een groot succes en de verkoopcijfers van L’Auto-
Vélo namen sterk toe. Hoofdredacteur Henri Desgrange ging de geschiedenis in als ‘vader van de Tour’.
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Parcours
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Boerbeque

Speciale activiteit

Prijzen

twitter.com/zonuendan1 facebook.com/comite.zonuendan

Programmering

- Fiets zonder versnellingen

- Gelieve traditioneel gekleed

- Doping niet toegestaan

- Geen trapondersteuning

- Deelname op eigen risico!

Toeschouwers:
Zorg dat het parcours vrij is 

voor de deelnemers.

LET OP:

Dit jaar zal er extra worden 
gecontroleerd op het modifi -

ceren van de fi etsen. Worden 

er malafi de aanpassingen 

gevonden, dan zult u van deel-

name  worden uitgesloten.

Speciaal  voor Le Tour de boer heeft comité 

Zonuendan weer een aantal prachtige 

prijzen samengesteld. In de snelheids

categorie zijn er drie speciaal ontwor-

pen “Le Tour de boer” truien te verdelen.

Natuurlijk is origineel meedoen belangrijker 

dan winnen. Het word zeer op prijs gesteld 

om zo mooi mogelijk opgedoft ten tonele te 

verschijnen om de etappe te gaan rijden. 

Niet alleen de deelnemers maar ook hun 

fi etsen kunnen genomineerd worden. De drie 

meest in het oog springende deelnemers 

zullen beloond worden met een 

originaliteitsprijs. 

Wedstrijdregelement

17.00 - Start inschrijving

18.00 - Start Boerbeque

19.00 - Start etappe

19.45 - Prijsuitreiking 

Na afl oop van de tour zal  de 

extra activiteit plaatsvinden.

Tijdens de tour is er vertier om en nabij de 

speciaal opgezette tenten. Voor de waaghalzen 

onder ons heeft Zonuendan een vermakelijke acti-

viteit bedacht, voor zowel deelnemer als toeschou-

wer. Op het speciale aangelegde parcours zal er 

worden gestreden om een prestigieuze prijs. Deze 

nog nooit eerder vertoonde vorm van sport zal ze-

ker tot de verbeelding spreken. We nodigen iedereen 

uit een poging te wagen. Net als bij de tour is deel-

name, en het toeschouwen geheel op eigen risico!

zonuendan.com

“Altied van stree
k!”

Voor, tijdens en na de tour is er voor zowel toe-

schouwers als deelnemers de mogelijkheid zich 

te ravitailleren na de race in de vorm van een 

Boerbeque. De race kan  worden geëvalueerd 

onder het genot van een drankje en een goed 

stuk vlees met toebehoren in één van de tenten. 

Om de kinderen hoeft u zich niet te bekomme-

ren, deze zullen te vinden zijn om en nabij het 

springkussen dat beschikbaar gesteld word. 

Voor de kleine  toeschouwers zal er stoepkrijt 

zijn om elke klinker zijn of haar invulling te geven.


