
  

 

 

   

   

 

   

De ultieme WK-beleving: zelf fietsen op het parcours! 
 

De 2021 UCI Road World Championships brengen alle grote namen uit het wielrennen naar 

Vlaanderen. Maar het WK is meer dan alleen maar kijken naar de toppers van vandaag en 

morgen. Iedereen die wil krijgt ook de unieke kans om zelf stukken van het WK-parcours te 

rijden met de fiets, ongeacht welk type fietser je bent. 

 

Hoe kan je je beter onderdompelen in de WK-sfeer en voelen wat het is, dan zelf over het 

parcours te gaan fietsen?! In de WK-week (van 18 t.e.m. 26 september) zijn er maar liefst 

vier ritten gepland waar iedereen zich even wereldkampioen kan wanen. De inschrijvingen 

zijn vanaf nu geopend. 

 

Verken het tijdritparcours tussen Knokke-Heist en Brugge 

 

Op zaterdag 18 september, de dag voor de elite mannen hun tijdrit rijden, kan je zelf dat 

tijdritparcours verkennen tijdens de Flanders 2021 Ride Knokke-Heist - Brugge. Vanaf de 

start op de dijk in Knokke tot in Westkapelle is het parcours volledig verkeersvrij. Daarna fiets 

je via o.a. de Damse Vaart en de Leopoldvaart naar Brugge waar je op ’t Zand over de 

(eveneens verkeersvrije) officiële finish rijdt. Vandaar keer je terug naar Knokke-Heist. 

 

Je kan ook starten vanuit Brugge voor exact hetzelfde parcours van 65km of opteren voor 

een kortere lus vanuit Brugge of Knokke-Heist (resp. 30 of 37km). WK-dorp Damme doet in 

elk tocht dienst als bevoorradings- of rustplaats. Het biljartvlakke parcours is perfect geschikt 

voor recreatieve fietsers, maar evenzeer voor occasionele fietsers of families. 

 

Beleef de finale van de wegritten 

 

Op donderdag 23 september kan de sportieve fietser in Leuven terecht voor de Flanders 

2021 Ride Leuven. Vanuit de aankomststad van de wegritten kan iedereen de finale van de 

2021 UCI Road World Championships verkennen. Je begint al meteen met een passage 

over de officiële aankomststreep: ongetwijfeld een unieke beleving en wellicht een gouden 

selfiemoment. Je rijdt de volledige lokale lus en rond de stad die voor de gelegenheid 

volledig verkeersluw gemaakt is. 

 

 



Daarna ontdek je ook de Flandrienlus waar voor het comfort en de veiligheid op de diverse 

hellingen éénrichtingsverkeer geldt. De tocht van 60km keert vanuit de heuvelzone terug 

naar Leuven. Wie voor de 100km heeft gekozen krijgt er een extra lus ten oosten van Leuven 

bij. Onderweg wachten één of twee bevoorradingen, met enkele Vlaams-Brabantse 

streekproducten. 

 

Met het hele gezin de fiets op in Antwerpen 

 

Op zaterdagnamiddag 25 september staat in Antwerpen een heuse fietshappening op het 

programma: de Flanders 2021 Ride Antwerpen. Je kan er op een verkeersvrij parcours van 

10km de start van de wegritten ontdekken. Er zijn diverse stops met muzikale animatie en tal 

van activaties. Een schitterende gelegenheid voor jong en oud om helemaal in de WK-sfeer 

te duiken en het is bovendien volledig gratis. 

 

Netwerken in het VIP peloton 

 

Voor wie stevig fietsen op het finaleparcours in en om Leuven wil combineren met de koers 

én met netwerken, is er op zondagochtend 26 september de Flanders 2021 VIP Ride. Twee 

pelotons van 100 deelnemers mogen dan voor een begeleide tocht met volgwagens het 

parcours op. Je start na een flink Flandrien-ontbijt en krijgt daarna onderweg 65 kilometer 

met 10 hellingen te verteren. Na de finish wacht het vervolg van je VIP-ervaring (met lunch 

ter hoogte van de finishzone). 

 

Inschrijven voor alle tochten kan vanaf nu via www.flanders2021.com/rides. Daar vind je ook 

alle mogelijke details over de diverse tochten.  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.flanders2021.com%2Frides&data=04%7C01%7Cgert.vangoolen%40flanders2021.com%7C0d0b4d714f19405d552308d93227c2d4%7C4bf76aafb92247c2954867aa41956edc%7C0%7C0%7C637595968624939402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mpARakUphyTlQIRp%2BIe3VXXL3CmY%2F0IF7EV3HCpUB08%3D&reserved=0
https://www.flanders2021.com/rides


  
 

De 2021 UCI Road World Championships, van 18 t.e.m. 26 september 2021 in Vlaanderen. Met 

tijdritten van Knokke-Heist naar Brugge en ritten in lijn van Antwerpen naar Leuven. De 2021 

UCI Road World Championships Flanders-Belgium is een organisatie van vzw WK2021. 
 

De Vlaamse overheid slaat via EventFlanders de handen in elkaar met de deelnemende steden 

en met de provincie Vlaams-Brabant om een organisatie van dit kaliber mogelijk te maken. 

EventFlanders werkt in de schoot van Toerisme Vlaanderen, maar is een samenwerking van 

Toerisme Vlaanderen, het departement Buitenlandse Zaken, het departement Cultuur, Jeugd en 

Media en Sport Vlaanderen. 

  
 

 

Contact voor de pers: 
Gert Van Goolen (woordvoerder) - gert.vangoolen@flanders2021.com - 0473 97 32 69 
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