
 

Actie Flandriens - VVB 

Deze meerderheid heeft het vlaggen!  

Vlaanderen, neem de kop!  

• Motivatie 

o Er is nu een federale regering in het zadel gehesen, maar van een echte ploeg is geen 

sprake, laat staan van een hechte. Het is nog lang niet duidelijk wie kopman wordt en 

de vraag is maar hoe snel ze de pedalen zullen kwijtraken en of ze een valpartij zullen 

kunnen vermijden. 

Wat wel vaststaat is wie de waterdrager zal zijn. De Vlamingen hebben immers een 

minderheidspositie aanvaard en zullen moeten tevreden zijn met een bijrol als 

knecht.  

Daar kunnen wij als Flandriens echter geen genoegen mee nemen. Daarom steken 

wij een paar tandjes bij om deze ploeg van amateurs er af te rijden van De Panne tot 

Opgrimbie.  

Wij vragen daarbij ook aan onze Vlaamse regering dat ze het groot blad opzet en een 

ontsnapping forceren uit dit belgicistische peloton. 

Immers: op eigen kracht komt Vlaanderen het snelst vooruit! 

 

• Wat  

o De Vlaamse Volksbeweging houdt op zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober een 

sportieve en milieuvriendelijke actie tegen de nieuwe meerderheid.  

 Ons motto: Deze meerderheid heeft het vlaggen! Vlaanderen, neem de kop!  

 We fietsen van De Panne tot Opgrimbie in twee dagen met tussenstop in 

Mechelen.  

o In 2007 waarschuwde CD&V’er Yves Leterme de Vlaamse minderheid die in een 

federale regering zou stappen dat hij hen zou bekampen van Opgrimbie tot De 

Panne. We zullen met een tweedaagse fietstocht met tussendoor kleine lokale acties 

de Vlaams-federale minderheid en in het bijzonder de CD&V’ers en Open Vld’ers aan 

die profetische woorden herinneren.  

o Daarom fietsen we (onder leiding van onze Flandriens, de officiële wielerploeg van 

de VVB, aangesloten bij de VWB – Vlaamse Wielrijdersbond) op zaterdag 10 oktober 

en zondag 11 oktober van De Panne tot Opgrimbie. In totaal 270 km. Iedereen mag 

(stukjes) meerijden.  



o Het startschot in De Panne wordt gegeven door de burgemeester van Middelkerke, 

Jean-Marie Dedecker. In Opgrimbie worden we afgevlagd door Huub Broers, ex-

burgervader van Voeren en huidig provincieraadsvoorzitter van Limburg.  

o We verwijzen graag naar webstek,  Facebookpagina en onderstaand bericht voor 

meer informatie.  

 

• Wie rijdt mee? Wie kan meerijden?  

o De volledige tocht (één of twee dagen) is voorzien voor wielertoeristen.  

o Op de korte tussenstukken (zie dagprogramma) verwachten we ook minder 

getrainde wielerliefhebbers. De eerste dag heeft een koersfiets of een elektrische 

fiets voor hen de voorkeur.  Het tempo moet immers rond de 22 – 23 km/uur liggen 

om tijdig onze afspraakplaatsen te halen. De tweede dag hebben we wat meer 

speling. 

o We worden begeleid door een volgwagen en geassisteerd door een wegkapitein en 

een motor.  

o Er zullen GPX-bestanden van ieder traject worden opgemaakt en verdeeld.  

 

• Niet meerijden en toch meedoen?  

o Wie niet kan/wil meefietsen kan toch aan de actie deelnemen. 

 Kom ons begroeten aan iedere start- of aankomstplaats. Breng je 

leeuwenvlag en mondmasker mee. Hou ook afstand. Zo houden we het 

coronaveilig.  

 Lukt dat ook niet dan kan je deze actie altijd steunen. Je kan je gift 

overmaken op rekening BE39 4099 5639 8119 van VVB Actie met als 

vermelding DPO. Bijdragen vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest.  

 

• Programma zaterdag 10 oktober  

 

o 09.45  samenkomst aan standbeeld Leopold I op de Zeedijk van De Panne  

 Kruising Zeedijk en Leopold I Esplanade, thv Zeedijk 107 

 Ontvangst door VVB Bachten de Kupe 

o 10.00  

 Startschot en vertrek door Jean-Marie Dedecker  

 Traject De Panne – Diksmuide  

 Via Veurne en Alveringem 

 28 km – 1.15 uur  

 Leden Bachten de Kupe en andere sympathisanten kunnen meerijden (al dan 

niet met elektrische fietsen)  

o 11.15 aankomst aan PAXpoort in Diksmuide 

 Kort fotomoment  

o 11.20  vertrek Flandriens  

 Traject Diksmuide – Merelbeke  

 Via Aalter, Kanaal Brugge-Gent, fietspad Ringvaart 

 83 km – 3.30 uur 

 Enkel voor getrainde wielertoeristen, geen meerijdende leden met 

elektrische fietsen  

o 15.00  aankomst in Merelbeke  

 Gemeentehuis (waar ook schepen Egbert Lachaert kantoor heeft)  

 Ontvangst door VVB Gent   



 Broodje + soep  

 Symbolische actie Lachaert  

• er loopt vast en zeker een wiel af 

• het loopt vast en zeker spaak 

• overhandigen kapot wiel (in het goud gespoten)  

o 15.15  vertrek Merelbeke 

 Aansluiten van nieuwe gelegenheidsfietsers. Leden VVB Gent en andere 

gelegenheidsfietsers kunnen meerijden. 

 Traject Merelbeke – Dendermonde (via Schelde Dijk en brug Schoonaarde) 

 32 km – 1.30 uur 

 Langs Schelde 

o 16.45  aankomst Dendermonde (CD&V-burgemeester Piet Buyse)  

 Voor het stadhuis  

 VVB Land van Aalst staat in voor de ontvangst met hartig hapje/drankje 

 Afscheid gelegenheidsfietsers Merelbeke – Dendermonde  

 Aansluiten van gelegenheidsfietsers Dendermonde – Mechelen  

o 17.00  Vertrek Dendermonde  

 Traject Dendermonde – Mechelen  

 Via fietspad langs Kapelle-op-den-Bos 

 32 km – 1.30 uur  

 We hopen dat VVB Land van Aalst en sympathisanten ons daar komen 

versterken 

o 18.30 Aankomst in Mechelen  

 VNZ, Hoogstratenplein 

 Massage voor de Flandriens 

o 19.30 Hotel/jeugdherberg + avondeten voor de Flandriens (geen verplichting)  

 

 

• Programma zondag 11 oktober  

o 10.00 Vertrek aan VNZ, Hoogstratenplein  

 Traject Mechelen – Aarschot  

 32 km – 1.30 uur 

 Langs Rijmenam, Werchter en Demerdijk  

 Aansluiten van gelegenheidsfietsers Mechelen – Aarschot  

 We rekenen op VVB Mechelen voor versterking.  

 

o 11.30  Aankomst in Aarschot (Open Vld – burgemeester Gwendoline Rutten) 

 Grote Markt  

 We hopen te worden ontvangen door VVB Hageland 

 Afscheid van gelegenheidsfietsers Mechelen – Aarschot 

o 12.00 Vertrek Aarschot 

 Traject Aarschot – Lummen  

 30 km – 1.30 uur 

 Via Diest   

 Aansluiten van gelegenheidsfietsers Aarschot – Lummen  

o 13.30 Aankomst in Lummen 

 Kiosk Gemeenteplein  

 Ontvangst door VVB Limburg  

 Broodje en soep  



 Afscheid van gelegenheidsfietsers Aarschot – Lummen  

o 14.00  Vertrek Lummen 

 Traject Lummen – Opgrimbie 

 41 km – 2 uur  

 Via Hasselt en Albertkanaal 

 Aansluiten van gelegenheidsfietsers Lummen – Opgrimbie  

o 16.00  Aankomst in Opgrimbie  

 Sint-Christoffelkerk, Heirstraat, Opgrimbie 

 Slot door Huub Broers  

 Ontvangst door VVB Limburg 

 BBQ of spaghetti 

o 18.00  Terug naar huis of voor wie dat wenst, overnachten in de omgeving 

 

• Praktische afspraken 

o Om vlotter een tandje bij te steken, vragen we deelnemende wielertoeristen met 

aandrang zich aan te melden voor deelname 

 Via secretariaat@vvb.org  

 Vermeld  

• je voornaam + naam 

• e-postadres 

• mobiel nummer 

• zaterdag en/of zondag 

• of je blijft slapen op zaterdag en/of zondag  

 ten laatste op dinsdag 6 oktober 

o Ten einde ons op zoveel mogelijk voor te bereiden, vragen we de deelnemers aan de 

deelstukken om zich ook vooraf aan te melden (geen verplichting)  

 Via secretariaat@vvb.org  

 Vermeld  

• je voornaam + naam 

• e-postadres 

• mobiel nummer 

• welk traject  

o Om de communicatie en flexibiliteit te faciliteren komen de deelnemers/Flandriens 

terecht in een aparte WhatsApp groep. 

o Indien Vivaldi toch nog mislukt, houden we de geplande actie maar wijzigen we 

eventueel de context. 
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