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Overnachten in de streek van de Ronde van Vlaanderen

Fietsen en genieten
Begin april vormen de Vlaamse Ardennen het decor voor wielerliefhebbers van alle
slag. Iedereen wil in die periode de streek van de Ronde verkennen. Maar ook de rest
van het jaar is de idyllische, groene streek een bezoekje meer dan waard. Pak je fiets
én je valies en laat je verleiden!

aan de muren – is er geen plek in het huis die niet aan
koers doet denken. In de woonkamer is de ene muur een
‘wall of fame’, aan de andere muur overheerst een grote
foto van de Ronde van Vlaanderen in 1989, het jaar waarin
Van Hooydonck met tranen op het podium stond. In de
keuken hangt een Raleigh-trui van Jan Raas ingekaderd en
op de vensterbank liggen de bloemen van de eerste koers
die de Zweedse Emma Johansson in België won. Zij verbleef toen in Sigginga Haim. In de slaapkamers hangen
portretjes van wielrenners en buiten eet je aan de oude
werkbank van de wielerschool, brandschoon gezandstraald.

De ronde
De Ronde is een passie voor het hele gezin. “Mijn grootouders woonden aan de Taaienberg. Al van toen ik nog een
ukje was, gingen we daar naar de Ronde van Vlaanderen
kijken. Nu volgen mijn kinderen elk jaar met vlagjes en petjes de koers”, vertelt Heidi. Gino voegt eraan toe: “Ons
dochtertje France was twee jaar toen ze aan de Sint een
koerspakje vroeg. Ze is nu negen en koerst al twee jaar. Ze
ziet hier ook niets dan koers. Elk jaar opnieuw doe ik mee
aan de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen en ook
Heidi heeft die tocht nog gereden.” Gino heeft jaren de
wielerploeg Asfra/Flanders gesponsord. Toen die eenmalig
deelnam aan de Ronde beleefde hij het hele feest vanuit
een sponsorwagen. Hij heeft net een boek over Tuur De
Cabooter mee afgewerkt en in zijn bibliotheek staan zo’n
zeshonderd wielerboeken. “Vorig jaar had ik die tijdens de
Ronde uitgestald in het gastenverblijf. Lang hebben ze daar
niet gestaan, want ze waren net iets te gegeerd”, lacht hij.

Sigginga Haim krijgt
veel wielerliefhebbers
over de vloer.

De Vlaamse Ardennen nodigen je uit. Niet om er een halve
dag te komen fietsen, maar om hen enkele dagen de kans
te geven je te overtuigen. Een ideale uitvalsbasis is bijvoorbeeld gastenverblijf Sigginga Haim in Zingem, nu anderhalf
jaar open en in handen van Heidi en Gino. Heidi was zelfstandig verpleegkundige, maar daar had ze na twintig jaar
even genoeg van. Ze volgde een cursus plattelandstoerisme en ging drie jaar naar de bakkersschool in Brugge.
Vandaag serveert ze haar gasten elke ochtend zelfgebakken brood bij het ontbijt. Gino haalde op zijn beurt een
diploma fietshersteller aan de wielerschool in Ronse. Zo
kan hij de fietsen die ze verhuren perfect zelf onderhouden.

Tijd van hun leven

Sigginga Haim
Sigginga Haim is de eerste naam van Zingem, uit de tijd
van de Merovingers. Heidi en Gino startten met een bang
hartje. “Wat moeten de mensen in Zingem komen zoeken?”, vreesde Heidi. “Maar we zien soms zelf niet meer
hoe mooi het hier is. Fietsers kunnen zowel kiezen voor de
vlakte als voor de heuvels. Anderhalve kilometer verder ligt
de Schelde die je van Gent tot Doornik kan volgen en als je
de brug oversteekt, zit je in de heuvelachtige
Zwalmstreek.” Die fietsliefhebbers halen niet alleen hun
hartje op aan de streek, maar ook in het gastenverblijf. Op
de ‘master bedroom’ na – daar hangen foto’s van koningen

In de periode van de Ronde van Vlaanderen zijn gastenkamers in deze streek snel volgeboekt. Geamuseerd denken
Heidi en Gino terug aan vorig jaar: “Zes Nederlanders en
zeven Noren zaten hier in koerskostuum aan het ontbijt. Ze
werkten een volledig programma af, inclusief massages en
lekker eten. Op zaterdag reden we samen de rit voor wielertoeristen. Zo waren we perfect voorbereid om zondag het
echte werk te bewonderen.” Vooral buitenlandse wielertoeristen beleven die dagen de tijd van hun leven. En niet
alleen de toeristen, Sigginga Haim krijgt ook professionele
renners over de vloer. Noren en Zweden zakken graag af
naar de streek van de Ronde van Vlaanderen omdat ze
thuis door de sneeuw niet voldoende kunnen trainen.
En een groep Nederlanders interpreteerde de Vlaamse
Ardennen als een ‘hoogtestage’.

Uitgestippelde fietstochten
Beleef de streek van de Ronde van Vlaanderen het
hele jaar door. Als geoefende wielertoerist kan je
je meten aan de legendarische kasseistroken en
hellingen die de klassieker aandoet. De fietskaart
van de Vlaamse Ardennen brengt je van knooppunt tot knooppunt, je kiest zelf hoe lang en hoe
steil je tocht wordt. Drie Scheldevalleitochten blijven in de vlakke Scheldevallei tussen Gavere en
Kluisbergen en zijn dus ideaal voor wie de hellingen liever van op een afstandje bekijkt. Al deze
publicaties zijn te verkrijgen bij Toerisme OostVlaanderen.
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