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De naam West-Vlaanderen Fietst is nieuw, maar
de Kinderkankerfonds Velo Classic doet bij fiets-
liefhebbers ongetwijfeld een belletje rinkelen.
Deze fietstocht werd in het leven geroepen door
het fietsteam SSTK - Samen Sterk Tegen Kan-
ker - van de broers Tom en Jim Vandenborre,
die hierbij de steun kregen van Dieter D'Haene
van Flamme Rouge.

“Met Krant van West-Vlaanderen zetten we
sterk in op beleving. We willen onze lezers en
bij uitbreiding alle West-Vlamingen verwennen
met unieke evenementen speciaal voor hen. Een
familiefietsdag past daar perfect in”, vertelt
Pedro Quinten, sales en marketing manager
van Krant van West-Vlaanderen.

OPBRENGST VOOR

KINDERKANKERFONDS

“Omdat we met onze krant ook graag een meer-
waarde bieden aan West-Vlaamse organisaties,
besloten we om in zee te gaan met de Kinder-
kankerfonds Velo Classic. SSTK en Flamme
Rouge hebben tijdens de voorbije edities bewe-
zen dat hun organisatie kwalitatief echt wel top
is, wat toch een belangrijke voorwaarde voor
ons was. Dat we meteen ook een goed doel
steunen - de opbrengst van de tocht gaat naar

het Kinderkankerfonds van het UZ Gent - is
voor ons ook belangrijk. Met onze krant kunnen
we echt een meerwaarde geven aan deze organi-
satie, die nog flink wat groeipotentieel heeft. Al
waken we er ook over dat de eigenheid en de
troeven van de Velo Classic bewaard blijven.”
Een van die troeven is ongetwijfeld de natuur
rond Sint-Denijs, start- en vertrekpunt voor
West-Vlaanderen Fietst. “West-Vlaanderen
Fietst bestaat uit twee delen. ‘s Voormiddags
komen de echte wielertoeristen aan hun trek-
ken. Voor hen stippelden we vier tochten van
55, 70, 85 en 120 kilometer door de Vlaamse en
Waalse Ardennen uit”, vertelt Dieter D'haene.
“Het is echt een uitdagend parcours. Zo pas-
seert de langste tocht onder andere langs de
Tiegemberg, de Kluisberg, de Paterberg en de
Taaienberg.”
“In de namiddag focussen we op gezinnen met
de familiefietstocht van 25 kilometer. Dit is een
vrij vlakke tocht rond de streek van Sint-Denijs,
een prachtige landelijke streek. Een ideale ma-
nier om de prachtige natuur daar te ontdekken.
We doen zelfs een aantal onverharde wegen
aan, de familiefietstocht doe je dus beter niet
met een koersfiets. Wie liever niet fietst, kan
ook deelnemen aan de familiewandeltocht. We
hebben drie tochten uitgestippeld: van 4, 8 en
12 kilometer.”

FIETSEN TE HUUR

Wie niet of een fiets beschikt of geen mogelijk-
heid heeft om die naar Sint-Denijs te vervoeren,
kan ter plaatse ook een fiets huren. “We leggen
de fietsers en wandelaars ook in de watten.
Voor de wielertoeristentochten voorzien we
bevoorrading onderweg en wie deelneemt aan
de familiefietstocht of - wandeltocht krijgt on-
derweg een versnapering”, aldus Dieter.
“Ook Krant van West-Vlaanderen laat zich niet
onbetuigd. We zullen zeker zorgen voor prijzen
voor de deelnemers. We willen echt alle regis-
ters opentrekken en van West-Vlaanderen Fietst
een echt West-Vlaams wielerfeest maken!”,
besluit Pedro Quinten.

(Sandra Rosseel)
Info: www.samensterktegenkanker.be

West-Vlaanderen op de fiets

SINT-DENIJSq Fietsliefhebbers
kunnen nu al zondag 7 juli in hun
agenda aanstippen. Dan kunnen zo-
wel fervente wielertoeristen als recre-
atieve fietsers hun hart ophalen aan
West-Vlaanderen Fietst - derde Kin-
derkankerfonds Velo Classic.

“We willen

alle West-

Vlamingen

op de fiets

krijgen”

De Kinderkankerfonds
Velo Classic wodt dit
jaar onder de noemer
West-Vlaanderen
Fietst gereden. (Foto
GV)


