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Ontdek de tentoonstelling op de fiets 

 

In 2016 slaagde Anneke Kestelijn uit Ronse er in om voor haar eindwerk fotografie alle nog in leven 

zijnde Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen te portretteren in hun eigen omgeving. Het 

resultaat is een unieke fotoreeks met authentieke portretten van alle Belgische winnaars. Met de 

steun van de stad Ronse kon ze de reeks uitbreiden met alle buitenlandse winnaars. Net zoals bij de 

Belgische winnaars nam Anneke het portret van de grootste wielergoden in hun eigen omgeving. Elk 

portret krijgt op deze manier zijn eigen verhaal. In het voorjaar van 2021 was de portretreeks te 

bezichtigen in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Tot voor kort werden er 7 

portretten tentoongesteld in het Nationaal Museum van Wetenschap en Technologie Leonardo Da 

Vinci in Milaan. Dit ter gelegenheid van het Cycling Event ‘Fiandre e Italia su due ruote’. Vanaf 1 

augustus 2021 t.e.m. 5 september 2021 kan je de tentoonstelling bewonderen in Zwevegem! De 43 

portretten worden verspreid over 9 locaties. De sportdienst verbond deze locaties met elkaar door 

een fietstocht van 45 km. Er is ook een kortere lus van 29,3 km waarop je 37 portretten kan 

bezichtigen. De route wordt officieel ingereden op 8 augustus door de Zwevegemse Zwefie’s. Dat is 

een enthousiaste groep Zwevegemnaren die sinds 2013 zoveel mogelijk inwoners op de fiets 

probeert te krijgen met als doel beginnende fietsers te begeleiden en hij of zij ertoe aan te zetten om 

te blijven bewegen. Tijdens het ontdekken van deze prachtige beelden kan je ook deelnemen aan 

een wedstrijd. Spring dus maar snel op je fiets en maak kans op fantastische prijzen geschonken door 

het lokaal bestuur van Zwevegem en Tournée Flandrienne.  

Alle informatie over de tentoonstelling, de fietstocht en de wedstrijd kan je terugvinden op: 

https://www.zwevegem.be/fototentoonstelling-rondewinnaars Burgemeester Doutreluingne, een 

gedreven fietser: ‘Deze uitzonderlijke tentoonstelling is andermaal een goede reden om onze 

prachtige landschappen te bewonderen en tot de conclusie te komen: Mooi Zwevegem!’ 

 

‘Fiets je ook mee met den Tournée?’ 

Op 10, 11 en 12 september kan je de portretten ook bewonderen op het slotevent Tournée 

Flandrienne op de Transfosite in Zwevegem. Tournée Flandrienne stimuleert het gebruik van de fiets 

en zet zich in voor een betere verkeersveiligheid. Daarom is de actie ten voordele van vzw SAVE. 

Bezoek de open lucht e-bike markt , fiets mee met Tournée of doe mee aan de Stille Ronde ter 

herdenking van jonge slachtoffers van een verkeersongeval. Meer info over dit event: 

https://www.tourneeflandrienne.be/  
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