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25 jaar de Gordel: geschiedenis van de 
“Ronde VOOR Vlaanderen”

C. Galle

1.641.811: dat is het exacte cijfer van het officiële aantal deelne-
mers aan de voorbije 25 edities van de Gordel, die in 2005 zijn 
jubileum vierde. 

Als iets in het oog springt bij een terugblik op al die jaren, dan is 
het die spectaculaire stijging van het aantal fietsers, wandelaars, 
mountainbikers en feestvierders. Van 2.144 inschrijvingen in 
1981 (geschiedschrijvers met gevoel voor mythologie maakten 
er al snel ‘1302’ deelnemers van) ging het onafgebroken in stij-
gende lijn tot in 1993 het nog altijd staande record van 112.655 
inschrijvingen werd gevestigd.

Dat het daarna met die deelnemersaantallen even wat bergaf 
ging, hoeft ook niet echt te verwonderen. Om een of andere 
reden bleef de Gordel de eerste dertien jaar lang gespaard van 
slechte weersomstandigheden, om daarna liefst vijf opeenvol-
gende keren met het regenweer te worden geconfronteerd. In de 
annalen staan de edities van 1994 tot 1998 te boek als ‘regen-
edities’. 

Maar met het vermelden van de regen, de hindernissen op de 
parcours en de occasionele gevallen van sabotage en pesterij-
en, hebben we de minpuntjes wel gehad. Het gevoel dat na elke 
nieuwe Gordel overheerst bij de tienduizenden deelnemers uit 
heel Vlaanderen is er een van voldoening. Na de rit of de wan-
deling, die de deelnemers altijd in goed gezelschap afleggen, 
wachten in de vier Gordeltrefpunten steevast beloningen in de 
vorm van medailles, petjes, pintjes, podiumvedetten. 

En de Gordel heeft niet alleen in de sport maar ook in de taal 
voor innovaties gezorgd. De voorbije vijfentwintig jaar hoorde je 
(vooral begin september) opmerkelijk vaak woorden vallen als 
Gordelen, Gordelplein, Gordeltrefpunt, Gordeltaart, maar ook 
Gordelworst, Gordelbier en zelfs Gordelpraline.

De Gordel heeft in ieder geval voor een pak verhalen, weetjes, 
en anekdotes gezorgd, waarvan er velen een eigen leven zijn 
gaan leiden. Zo werd tijdens de 2de Gordel de overschot van de 
medailles van de 1ste editie uitgedeeld, terwijl er in de volgende 
jaren geregeld medailles tekort waren zodat die achteraf nog per 
post moesten worden nagestuurd. Op een keer kwamen 200 
paarden het Vlaamse karakter van de rand benadrukken en een 
andere keer 190 honden. Ooit kwamen  wandelaars in Hoeilaart 
op de pechstrook van de E411 terecht  door gesjoemel met de 
bewegwijzering … en zo kunnen wij doorgaan.

Ook vandaag nog - 26 jaar later! - fietsen de deelnemers van de 
klassieke Gordel rond Brussel (100 km) op de stippellijn waar-
langs straks, ooit, misschien, onverwijld het kiesarrondissement 

Brussel-Halle-Vilvoorde zal worden gesplitst. Ook vandaag nog 
is de Gordel een uitgesproken Vlaams evenement. 

Maar de discussies over de gang van zaken in de Vlaamse rand 
dateren al van vóór de 1ste editie van de Gordel in 1981. We 
beginnen het verhaal in 1963, het jaar dat faciliteiten werden 
toegekend aan de Franstalige inwoners in 6 Vlaamse gemeen-
ten rond Brussel en de aanloop naar het mislukte Egmontpact 
begon.

1. Voorgeschiedenis

In Hertoginnedal werd in 1962 de taalgrens vastgelegd. In 1963 
kregen 6 Vlaamse gemeenten rond Brussel (Sint-Genesius-
Rode, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel en Wezem-
beek-Oppem) een speciaal taalstatuut met faciliteiten voor 
Franstaligen, de 6 zogenaamde faciliteitengemeenten.

Begin van de jaren zeventig bouwde de toenmalige minister 
Frans Van Mechelen in de groene gordel rond Brussel culturele 
centra (Dilbeek, Strombeek, Tervuren, Dworp). Van hem komt 
het citaat uit Max Havelaars Multatuli: In dit “prachtig rijk van In-
sulinde dat zich daar slingert om de evenaar, als een gordel van 
smaragd”, waarmee hij degelijk doelde op de groene gordel rond 
Brussel. De Vlaamse rand krijgt stilaan gestalte en het traject 
van de latere Gordel tekent zich af. 

Alhoewel de taalgrens was vastgelegd onderhandelden Vla-
mingen en Franstaligen in 1977 in het Egmontpaleis opnieuw 
over een aantal communautaire kwesties, o.m. over het inschrij- 
vingsrecht in Brussel van Franstaligen uit de rand. De proble-
men rond dit Egmontpact staken al de kop op bij de definitieve 
redactie. Er werd betoogd tegen het Egmontpact. Voornamelijk 
de noord- en de westkant van de rand rond Brussel voelden 
zich bedreigd door het inschrijvingsrecht dat de Franstaligen uit 
de streek het voorrecht gaf te mogen stemmen in de hoofdstad. 
Vele attente gordelgemeenten zagen dit als een eerste stap naar 
een vorm van “faciliteiten” die een aantasting betekenen van het 
territorialiteitsbeginsel. 

Uiteindelijk werd het Egmontpact gekelderd en Leo Tindemans 
diende op 11 oktober 1978 bij de Koning het ontslag in van zijn 
regering.

Tegen deze achtergrond werd ook gewerkt aan een ‘perma-
nente Vlaamse actie’. Ze had Dilbeek als uitvalsbasis en kreeg 
bekendheid door de slogan ‘Waar Vlamingen thuis zijn’ die je 
hier en daar nog kan aantreffen langs het Gordelparcours. Het 
was een slogan die niet agressief klonk en waar iedereen zich 
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achter kon scharen. Een bijzonder belangrijk middel tot het 
welslagen van de actie was de natuurlijke medewerking van de 
gemeentebesturen. 

Het slotakkoord van de actie kwam er in januari 1980. Op dat 
moment waren al verschillende Vlaamse gemeenten toege-
treden. Maar het werd wenselijk en zelfs noodzakelijk geacht dat 
ook de 6 randgemeenten met een bijzonder taalstatuut (de facili-
teitengemeenten) bij de actieplannen zouden worden betrokken. 
Zij waren immers de meest bedreigde gemeenten. De actie 
‘Waar Vlamingen thuis zijn’ kon door hen echter niet zomaar 
letterlijk worden overgenomen. Deze steunde immers op de 
welwillende gemeentebesturen en al hun diensten, waarin geen 
waarneembare politieke tegenwind waaide. De 6 faciliteitenge-
meenten, waar de Vlaamse vertegenwoordiging minder sterk 
was (5 van de 6 faciliteitengemeenten werden al bestuurd door 
de Franstaligen), hadden nood aan een andere aanpak die eer-
der ondersteund werd door het verenigingsleven. Iedereen kon 
zich scharen achter de slogan ‘Wij houden van alle mensen die 
het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen”. Hiermee 
was het platform gecreëerd dat een jaar later de organisatie van 
de eerste sportieve Gordel in de groene rand zou dragen. 

De eerste realisatie van de actiegroep in de 6 faciliteitenge-
meenten was een viertalige folder waarin uitleg werd gegeven 
over de faciliteiten. Het echte startsein werd echter gegeven 
in Wemmel. Zowat 200.000 bierviltjes met op de ene zijde de 
slagzin en op de andere zijde een kaartje met de geografische 
ligging van ‘de zes’, werden in pakjes van zes in de zowat 
25.000 postbussen van de 6 gemeenten gestopt. Een volgende 
activiteit was het uitdelen van paasbloemen met beste wensen 
voor een zalig Pasen aan de kerken van de 6 gemeenten.

In totaal werden zowat vijftien actiepunten gerealiseerd, waar-
onder ook het bezoek van de zesde leerjaren aan de stad en de 
universiteit van Leuven, het uitdelen van kaarsen en speculaas 
aan de ouderen in de bejaardentehuizen en van meetlatten 
aan alle leerlingen in de verschillende scholen. Er werden ook 
koeken hartjes verdeeld of verkocht in de winkels van ‘de zes’. 
Deze hartjes hadden een klein symbolisch gaatje om te tonen 
dat er voor iedereen die het wenste plaats was in het Vlaamse 
hart.

2. De 1ste Gordel: 27 september 1981

Op zondag 27 september 1981 werd de campagne officieel 
afgesloten met een radio-uitzending van ‘Kramiek’, een pro-
gramma dat elke zondagmorgen tussen acht en tien uur werd 
uitgezonden en waarin Mija De Greef en André Lerminiaux 
gedurende twee uur konden uitwijden over de activiteiten van 
de actiegroep. De dag voordien was er al een twintig minuten 
durende reportage geweest op de televisie in het programma 
‘Terloops’. Diezelfde zondag 27 september zou immers ook 
de zondag van de eerste Gordel worden. Dat gebeurde in een 
periode dat het wielertoerisme echt een rage was geworden 
in Vlaanderen. Bloso maakte er meteen de eerste ‘Sport+ 
klassieker’ voor wielertoeristen van. Tientallen wielerclubs 
werden uitgenodigd om die zondagmorgen te komen fietsen 
rond Brussel. Om zeven uur ’s morgens kon men er aan begin-
nen. Het werd een tocht van 100 kilometer langs 18 gemeenten, 
waaronder de 6 faciliteitengemeenten. In Sint-Genesius-Rode 

werd bovendien een familiegordeltje van 15 kilometer gereden, 
alsook een gezinswandeling georganiseerd.

Na de middag konden geïnteresseerden deelnemen aan een 
koppeltijdrit van 500 meter op de steile Lindestraat in Sint-
Genesius-Rode. De niet-fietsers konden tal van volksspelen 
uitproberen. Micha Marah zong het eerste Gordellied ‘Ik hou van 
alle zes’ en nam ook deel aan de feestelijkheden. De deelne-
mers konden rekenen op een appel, een drankje en de aller-
eerste Gordelmedaille. Die avond werd het televisieprogramma 
Sportweekend afgesloten met beelden van de eerste Gordel. 
De reporter gaf commentaar bij een beeld waarop Micha samen 
met schepen van Sport Herman Wauters (vader van Koen en 
Kris ‘Clouseau’) op een tandem reden: ‘Deze Gordel werd op 
gang getrokken door de schepen van Sport op een rode Micha 
Marah’. Boven de start- en de aankomstplaats hing een groot 
spandoek, waarop de slagzin was geschilderd. Centraal stond 
telkens dat rode hartje met het gaatje erin.

De pers besteedde achttien maanden lang zeer regelmatig 
aandacht aan wat er gebeurde, en becommentarieerde deze 
nieuwe aanpak van de Vlaamse Beweging. Door VTB-VAB werd 
een extra brochure gemaakt van het ledenblad, vol interviews 
en foto’s. Een ploeg van zeven mensen heeft deze actie in totaal 
twee jaar lang gedragen en gesteund. Hun namen mogen hier 
toch wel even vermeld worden: actievoerder en voorzitter was 
André Lerminiaux uit Drogenbos, secretaris was Willy Spittaels 
uit Wemmel, Mija De Greef was de verantwoordelijke van Sint-
Genesius-Rode, Willy Sterkx de afgevaardigde van Linkebeek, 
Guido Bulens was er voor Kraainem en Herman Struyf ver-
tegenwoordigde Wezembeek-Oppem. Herman Bryssinck uit 
Dilbeek was het brein achter deze actie. Tenslotte was ook Mark 
Gabriëls, de Dilbeekse actieleider van ‘Waar Vlamingen thuis 
zijn’ regelmatig op de vergaderingen.

Dat de eerste jaargang kon slagen was ook te danken aan 
de inzet van twee Bloso-gangmakers: Josée Verlaet en Hugo 
Coppens. Zij zorgden ervoor dat het Bloso de deelnemers een 
verzekering bezorgde, maar kaartten het evenement ook aan bij 
de top van het Bloso. Directeur-generaal Armand Lams geloofde 
in het gebeuren en promoveerde de Gordel vanaf het eerste jaar 
tot een ‘Bloso Sport+ klassieker’.

En dan zijn er nog de honderden vrijwilligers en medewerkers 
van het eerste uur die met veel inzet en soms in zeer ondank-
bare omstandigheden aan het succes hebben meegewerkt.

En vooral was er Puck Algoet. Puck Algoet was in 1981 de 
enige overgebleven Vlaamse burgemeester in de 6 faciliteiten-
gemeenten rond Brussel. Zij liet zich opmerken door haar 
gedrevenheid en vastberadenheid, en door haar resolute en 
radicale Vlaamse politiek. Daardoor had zij zich weten te hand-
haven voor een tweede ambtstermijn als burgemeester, terwijl 
de andere faciliteitengemeenten een Franstalige meerderheid 
kregen. Puck Algoet was vast van plan het Vlaamse karakter 
en het Vlaamse gelaat van haar gemeente te bestendigen en 
aarzelde dan ook geen ogenblik om samen met haar gemeen-
tepersoneel de volle medewerking te verlenen aan de organisa-
toren van de Gordel.

We schrijven 19 mei 1981 als André Lerminiaux en Mija De 
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Greef van de actiegroep ‘Wij houden van alle mensen die het 
Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen’ in Sint-Gene-
sius-Rode afspraak hebben met de mensen van Wielertoeristen-
club De Hoek. Bedoeling is met de ‘Bruine Ronde rond Brussel’ 
een fietstocht te organiseren langs achttien randgemeenten, 
waaronder de 6 faciliteitengemeenten. Om ook de niet-fietsers 
en andere sympathisanten mee te krijgen werd ook beslist een 
gezinswandeling uit te stippelen en een volkssportencircuit uit te 
werken. De naam ‘Bruine Ronde rond Brussel’ veranderde vrij 
snel in ‘de Gordel’. Bruin was aanvankelijk gekozen omdat het 
een politiek neutrale kleur was en men in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen onpartijdig wilde blijven.

Al van bij de eerste editie was er sprake van een Gordellied 
dat het evenement moest promoten. Micha Marah werd bereid 
gevonden de actie te steunen met het speciaal geschreven en 
gecomponeerd nummer ‘Ik hou van alle zes’.

Om andere gemeentebesturen bij de Gordel te betrekken, no-
digde burgemeester Puck Algoet haar collega-burgemeesters uit 
heel Vlaanderen uit. De burgemeesters van Aalst, Sint-Pieters-
Leeuw, Overijse, Mortsel, Vilvoorde, Menen, Hoeilaart, Buggen-
hout, De Pinte, Beersel en Brakel gingen op deze uitnodiging in.
Op de invalswegen naar Sint-Genesius-Rode deelden mede-
werkers mappen uit met daarin alle nuttige informatie om het 
evenement vlot te laten verlopen. De automobilisten werd 
aangeraden hun radiozenders af te stemmen op Radio Ro om 
het gebeuren te kunnen volgen. Ook VTB-VAB werd ingescha-
keld om het evenement via haar vele lokale vertegenwoordigers 
in Vlaanderen te promoten. Op de dag zelf hielpen zij de pech-
vogels op de parcours.

Hoewel in totaal 2.144 deelnemers aan deze eerste Gordel 
werden geteld, hielden de organisatoren het graag op het sym-
bolische getal van 1.302. Die gingen allemaal naar huis met een 
Gordelmedaille.

3. Het succes van de Gordel

Gelukkig bestaat de Gordel niet alleen bij gratie van de commu-
nautaire problemen die nog altijd geen oplossing hebben gevon-
den. De waarheid is dat de Gordel over meerdere troeven be-
schikt om een blijvend succes te garanderen, en dat die troeven 
ook voluit worden uitgespeeld. Het geniale aan de formule is dat 
iedereen wel een eigen reden kan formuleren om aan de Gordel 
deel te nemen. Een politiek statement maken is er daar één 
van, maar wie wil profiteren van het groen dat ons nog rest, de 
conditie op peil wil houden, een familie-uitstap wil organiseren, 
aan streektoerisme wil doen, Vlaamse artiesten aan het werk wil 
zien, records wil vestigen om in de krant te komen, een pintje wil 
drinken en een babbeltje slaan, doen mee aan de Gordel.

Armand Lams,  die tot 1990 Directeur-generaal was van het 
Bloso en die in die hoedanigheid de eerste tien edities van de 
Gordel meemaakte, liet in 1985 dit citaat optekenen: ‘Binnen vijf 
jaar gordelen we met zijn twintigduizend.’ Welnu, in 1990 namen 
85.374 mensen deel aan de Gordel. Het illustreert hoe het suc-
ces van de formule door iedereen werd onderschat. Zelfs door 
de mensen die verondersteld werden hoge ambities te koes-
teren. Al mag de rol die de media – en dan vooral BRT2 Omroep 
Brabant - in dit succesverhaal gespeeld hebben natuurlijk niet uit 

het oog worden verloren. Deze radiozender van de toenmalige 
BRT was er van bij het eerste uur bij met verslaggevers. Snel 
daarna werden hele programma’s, hele programmareeksen en 
zelfs hele uitzenddagen aan de Gordel gewijd. Later volgde de 
televisie met TV1. Ook de dag- en weekbladen maakten graag 
ruimte vrij. Knack reserveerde in het beginjaren een aantal keer 
de cover om het evenement te promoten, en de laatste jaren 
ondersteunt Het Nieuwsblad het evenement als mediapartner bij 
de geschreven pers. 

Voeg daarbij het jaarlijkse Gordellied – nog zo’n geniale vondst 
– en je zit plots met een onwaarschijnlijk populair sportief 
evenement waarvoor zelfs experten uit Canada en Zuid-Afrika 
komen overgevlogen in de hoop hier iets te kunnen leren (echt 
gebeurd) dat ze thuis kunnen gebruiken. ‘Het wordt allemaal te 
commercieel’, roepen critici dan al snel. Maar de media en de 
sponsors zouden nooit hun blijvende steun hebben gegeven aan 
dit evenement, als de verschillende aspecten ervan (politieke 
boodschap, sportieve en milieubewuste overwegingen en com-
merciële belangen) niet mooi uitgebalanceerd zijn.

Het is nog maar de vraag of die Canadezen en Zuid-Afrikanen 
onze Gordel ooit zullen kunnen kopiëren. Politici en burgers die 
op de fiets springen om samen rond de hoofdstad te fietsen, het 
komt waarschijnlijk alleen maar in België voor - het land waar 
elke zondagmorgen duizenden wielertoeristen op de baan zijn.

4. 25 dolle ritten

27 september 1981 - de 1ste Gordel 
De start van een succesverhaal.

29 augustus 1982 
Het succes van de eerste Gordel deed de organisatoren al 
snel besluiten een tweede editie te organiseren. De gemeente-
raadsverkiezingen van begin oktober lagen nu echter vlakbij en 
daarom werd het voor de actiegroep en voor het Bloso een hele 
opdracht om de kerk in het midden te houden.

Tijdens de voorbereidende vergaderingen werd beslist dat het 
overschot van de medailles van het jaar voordien opnieuw zou 
worden gebruikt. Maar de tekst ‘Wij houden van alle mensen die 
het Vlaams karakter van onze gemeente eerbiedigen’ werd aan 
het oog onttrokken door de medaille in een doosje te kleven. 
Wielerclub De Hoek doopte de Gordel zelfs om tot ‘Brabantse 
Pijl voor Wielertoeristen’ om zo de binding met de Vlaamse 
zaak af te zwakken. Opmerkelijk is ook dat de inschrijvingen 
dit keer niet gebeuren in het gemeentehuis waar CVP-burge-
meester Algoet de plak zwaait, maar in Ons Parochiehuis waar 
de Volksuniegetinte partij-aanhangers ‘Voor Rode’, die sterk 
vertegenwoordigd zijn in de meewerkende verenigingen, zich 
beter thuis voelen.

Toch komen op deze editie meer deelnemers opdagen dan het 
jaar voordien: 2.600 deelnemers.

28 augustus 1983 
Voor de derde editie van de Gordel verandert er één en ander. 
Het contactadres bleef het gemeentehuis van Sint-Genesius-
Rode maar de volledige organisatie en administratie werden 
overgenomen door het Bloso. Het evenement heeft nog altijd 
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plaats tijdens Ro-kermis, maar verplaatst zich in de richting van  
de parking tussen het gemeentehuis en de Zoniënwoudlaan. De 
parking werd prompt omgedoopt tot ‘Gordelplein’ hoewel het die 
naam nooit officieel zou krijgen. De technische coördinatie op 
Gordeldag zelf gebeurt vanuit een tuinhuisje dat midden op het 
Gordelplein wordt opgetrokken. Daar rond staan de tenten waar 
de deelnemers zich kunnen inschrijven en na afloop van hun 
sportieve inspanning een herinneringsbrevet kunnen afhalen. 
Uiteraard kwamen daar ook tal van drank- en eetstandjes bij die 
door lokale verenigingen werden opengehouden. De midden-
berm kreeg een podium waar tal van lokale muzikale talenten 
optraden. Wielerlegenden Rik Van Looy en Noël Foré werden 
net als de eerste keer opgetrommeld als publiekstrekkers.

De plaatselijke bakkers Lerminiaux, Dirk en Mark Blondeel, 
Jozef en Jean Swaelens alsook Sylvain Vandervelden zorgen 
bovendien voor een primeur door de creatie van een Gordel-
taartje. Het werd een unieke realisatie die omschreven werd als 
een kruising tussen een frangipane-achtige cake en een cake-
achtige frangipane met het Gordellogo er bovenop. Daarmee 
verwijzen ze naar de eeuwenoude traditie van de Rodenaren als 
taartenbakkers. 

Een medaille zat er voor de deelnemers dit keer niet in. Ze 
kregen wel een wit hoedje met daarop enkele logo’s waaronder 
dat van de Gordel.

26 augustus 1984
De Gordel is ondertussen een begrip geworden in Vlaanderen 
en krijgt nu ook volop steun in de media en van sponsors. 
Knack, Trends en Sportmagazine nemen de Gordel op in hun 
reeks fietshappenings die ze die zomer organiseren. Ook het 
lijstje ‘vedetten’ die als publiektrekkers worden uitgenodigd wordt 
steeds langer. Naast Rik Van Looy en Noël Foré duiken ook de 
namen op van Eric De Beck, Miel Puttemans, Ferdi Vanden-
houtte, Johan De Muynck, Raymond Impanis, Hugo Broos en 
Michel De Groote.

Er wordt voor de eerste keer een promotiefolder gemaakt met de 
slogan ‘Eens gegordeld, altijd gegordeld’. Nieuw is ook dat het 
Gordelplein - waar alles begint en eindigt - behalve voor eet- en 
drankgelegenheid ook ruimte biedt voor volkssporten, muzikale 
optredens met onder andere de cabaretgroep Komma uit Sint-
Genesius-Rode, de zingende pompiers van Sint-Kwintens-Len-
nik en de Wiegelo-bezembinders uit Schriek. 

Ook deze keer is er geen medaille voor de deelnemers, maar 
wel een diploma en een herinneringsspeldje. VTB-VAB zorgt 
deze keer voor gele hoedjes.

8 september 1985
De Gordel viert zijn eerste lustrum. Omdat het evenement te 
groot is geworden, is de combinatie met Ro-kermis niet langer 
haalbaar. Voortaan wordt de Gordel georganiseerd tijdens het 
eerste septemberweekend. Met het nieuwe logo wordt groen 
de nieuwe Gordelkleur. Het fietsframe verdween uit het logo, 
alsook het fameuze rode hartje dat de laatste verwijzing was 
naar de actiegroep ‘Wij houden van ...’. Ondertussen wordt voor 
de eerste keer het idee geopperd om het traject van de Gordel 
permanent te bewegwijzeren en er een toeristische route van 
te maken. Pas twintig jaar later zal deze droom werkelijkheid 

worden. 

Ook de media-aandacht blijft gestaag groeien. Na de kranten en 
weekbladen besteedt nu ook de televisie ruim aandacht aan het 
gebeuren. De Terloops-ploeg komt weken van tevoren het fami-
liegordeltje al uittesten om als ‘ervaringsdeskundigen’ het hele 
Gordelgebeuren te kunnen promoten. Knack laat Betty Mellaerts 
opdraven als blikvanger van de Gordel en zet haar zelfs als 
Gordelprinses op de cover. Het werkwoord ‘gordelen’ verwerft 
een plaatsje in de Nederlandse taal.

De Gordelmedaille krijgt dit jaar een vijfhoekige vorm die verwijst 
naar de vorm van de hoofdstad.

7 september 1986
Het aantal deelnemers is op een jaar tijd verdrievoudigd: 21.930 
deelnemers. De Gordel krijgt een Gordelcoördinator. Het admi-
nistratief adres van de Gordel wordt opnieuw het gemeentehuis 
van Sint-Genesius-Rode waar het Bloso-personeel een stek   
krijgt. De Gordel krijgt zelfs zijn eigen rechtstreekse telefoon-
lijn, het begin van de Gordelfoon. Er wordt op Gordeldag een 
crisiscentrum ingericht in de Dorpsstraat, later wordt dit het 
permanent Gordelsecretariaat. Het Bloso zet een zeer actieve 
promotiecampagne op voor de Gordel via de eigen activiteiten 
en via de initiatieven van sponsors en medewerkers. VTB-VAB 
laat Mark Uytterhoeven samen met medewerkers en andere 
sportievelingen de Gordel verkennen en legt op Gordeldag 
zelf 25 bussen in om deelnemers naar Sint-Genesius-Rode te 
brengen.

BRT2 Omroep Brabant met Guido Cassiman is meer dan  
overtuigd van de waarde en het belang van de Gordel. Van dan 
af kan de Gordel rekenen op een sterke promotionele onder-
steuning via deze zender. Omroep Brabant gaat vier uur lang 
rechtstreeks op antenne van op de Gordel. De NMBS geeft 
een dagticket voor de Gordelaars tegen een eenheidstarief, 
ongeacht het station van vertrek. Will Tura promoot de Gordel op 
de cover van Knackmagazine.

Sint-Genesius-Rode wordt overspoeld door Gordelaars. Ook 
tweehonderd ruiters en amazones van ruiterclub ‘De Gaverbeek’ 
uit Waregem doen mee en trekken zonder ongelukken door 
het drukke centrum van de gemeente. De overrompeling doet 
de organisatoren in de maanden na deze editie beslissen om 
voortaan drie vertrekplaatsen te voorzien. Sint-Genesius-Rode 
blijft wel het enige Gordelcentrum.

6 september 1987 
De kaap van de 50.000 wordt overschreden. Steeds meer 
Bekende Vlamingen zetten hun schouders onder het evene-
ment. Jan Van Rompay, Guido Cassiman, Michel Follet en 
Jessie De Caluwé staan op de affiche. In de promotiecampagne 
worden alle media ingeschakeld, inclusief radio en TV. Will Tura 
introduceert nu definitief het Gordellied met ‘Gordelen moet je 
doen’. 
 
De Gordel krijgt voor het eerst een permanent secretariaat naast 
het gemeentehuis in de Dorpsstraat. Op organisatorisch vlak 
doet de computer zijn intrede. Het Bloso-personeel is wekenlang 
zoet met het ingeven van de adressen van vroegere Gordelaars.
Vanaf deze editie verschijnen de productsponsors op de Gordel: 



233Deel 3: Cases

niet minder dan 35.000 potjes yoghurt, 15.000 mueslikoekjes, 
30.000 hoofdbanden en 15.000 regenjasjes worden uitgedeeld.
Ook het aantal rare vogels neemt exponentieel toe. Zo legt 
Rodenaar Martin Rommelare het traject van 90 kilometer zeven 
maal na elkaar af. 

4 september 1988 
Dit jaar komen er twee volwaardige start- en aankomstplaatsen 
bij: aan het Cultureel Centrum Westrand in Dilbeek en op het 
Kerkplein in Zaventem wordt nu ook een volledig animatie-aan-
bod uitgebouwd. 

Onder het motto ‘Gordel van muziek’, geeft de BRT er een extra 
lap op met 30 fanfares, harmonies en brassbands. BRT2 zelf 
is met zijn vijf regionale omroepen de hele dag present in Sint-
Genesius-Rode, Dilbeek en Zaventem, waar dan ook een hele 
reeks artiesten optreden.
 
De Gordel gaat ook ter zee en in de lucht. De watersportvereni-
gingen slaan de handen in elkaar om op de vijvers van Zeven-
bronnen een heus waterfietskampioenschap te organiseren en 
op het kanaal Brussel-Charleroi konden kanovaarders, zeilers 
en surfers terecht.
 
De Gordelgangmaker verschijnt op het toneel: wie tien personen 
inschrijft wordt automatisch Gordelgangmaker en krijgt onder an-
dere een sticker, een drinkbus, een kaart van Vlaams-Brabant, 
een Gordelgangmakerskaart en een Gordelgangmakersbadge.

3 september 1989 
Ook Dilbeek en Zaventem worden nu volwaardige Gordelcentra 
waar je ook voor kortere fiets- en wandelroutes terecht kan. 
Dat betekent dat de deelnemers ondertussen kunnen kiezen 
uit zestien Gordelparcours. Het animatieprogramma in de drie 
Gordelcentra is volledig in handen van Radio2. De toen waan-
zinnig populaire groep Clouseau tekende voor het Gordellied 
dat geschreven werd door Bob en Mia Savenberg. Ook de BRT 
televisie doet voortaan een stevige duit in het zakje en besteedt 
ruim aandacht aan het Gordelgebeuren op Gordeldag zelf in de 
programma’s ‘De Zevende Dag’ en ‘Boeketje Vlaanderen’. 

De Gordel voor Bedrijven doet zijn intrede: bedrijven leveren 
een beschaafde concurrentieslag om met zoveel mogelijk perso-
neelsleden naar de negende Gordel te komen. Ook gemeen-
tebesturen en verenigingen zetten zich schrap.
 
2 september 1990 
De Gordel bestaat tien jaar en kan pochen met alweer een re-
cord aan deelnemers. Naast Sint-Genesius-Rode, Zaventem en 
Dilbeek wordt nu ook Overijse ingeschakeld als vierde vertrek-
plaats voor de grote Gordel. Het Gordellied van Clouseau kon 
nog een jaartje mee. Tenslotte zijn de gebroeders Wauters dan 
ook zonen van de streek en de Clouseau-mania is nog altijd niet 
overgewaaid. Knack verzorgt de eerste editie van het Gordel-
magazine.

In Zaventem namen een vijftigtal blinden voor het eerst in groep 
deel. Achter op een tandem wagen ze zich aan de fietstochten 
van 20 of 40 kilometer.
 
Ondanks de euforie van alweer een nieuw record aantal deelne-

mers weerklinkt er ook kritiek op de toenemende commerciële 
verpakking van het hele gebeuren. De oorspronkelijke bedoe-
ling van de Gordel, namelijk het benadrukken van het Vlaams 
karakter van de rand rond Brussel, dreigt naar de achtergrond te 
verdwijnen.

1 september 1991 
In 1991 neemt de Gordel afscheid van Armand Lams, Directeur-
generaal van het Bloso die in maart 1991 met pensioen was 
gegaan. Carla Galle neemt de fakkel van hem over als Com-
missaris-generaal. Luk Peirlinck wordt gordelcoördinator. Albert 
Gryseels, Adjunct Commissaris-generaal van het Bloso, staat 
beide bij met raad en daad. De beleidslijn van de nieuwe ploeg 
is duidelijk: de Gordel moet het Vlaams karakter van de rand 
rond Brussel opnieuw centraal stellen. Met de Gordel terug naar 
de roots! Er wordt ook een nieuwe dimensie toegevoegd: het 
wordt tegelijk de grootste sportieve, familiale en muzikale hap-
pening in Vlaanderen.

De vier startplaatsen worden vanaf nu definitief omgedoopt tot 
Gordeltrefpunten. Overijse doet het in zijn eerste jaar met dat 
volwaardige statuut uitstekend met liefst 17.663 deelnemers. 
De Gordel wordt voor het eerst een coproductie van het Bloso, 
Radio2 en TV1. Het succes van Overijse is onder meer het 
gevolg van het accent dat door Omroep Brabant wordt gelegd 
op dit nieuwe Gordeltrefpunt. De rechtstreekse uitzending van 
‘Fiëstdag’ gaat er op antenne.

Voor het eerst worden er ook spotjes uitgezonden op TV1, dat 
ook tijd maakt voor een reportage over de voorbereidingen van 
de Gordel, en verslaggeving en nabeschouwing op Gordeldag 
zelf.

Voor deze editie wordt de lat voor het eerst op 100.000 deelne-
mers gelegd. Ondanks het goede weer zullen we nog een jaartje 
moeten wachten voor dat cijfer gehaald wordt. 

6 september 1992 
Dit jaar lukt het echt: de Gordel gaat over de historische kaap 
van 100.000 deelnemers: 105.311 wandelaars en fietsers 
zakken op zondag 6 september af naar de Vlaamse rand rond 
Brussel. De stijging van het aantal deelnemers is vooral te 
danken aan de stijging van het aantal fietsers (+ 8.734). In totaal 
kwamen er 74.876 fietsers en 30.435 wandelaars opdagen. Za-
ventem blijft het grootste Gordeltrefpunt met 30.566 deelnemers. 
Meer dan 12.000 gordelaars maakten gebruik van de speciale 
Gordeltreinen van de NMBS en de bussen van De Lijn om de 
startplaatsen te bereiken.

De deelnemers krijgen voor het eerst het Gordelmagazine met 
tal van praktische tips op voorhand toegestuurd. Het oorspron-
kelijk opzet van de Gordel wordt dit jaar extra in de verf gezet: 
het Vlaams karakter van de rand rond Brussel wordt in alle 
Gordelpublicaties expliciet op het voorplan geplaatst. De Gazet 
van Antwerpen bloklettert: ‘Twaalfde Gordel opnieuw Vlaams, 
sportief en groen’. Alles wordt inderdaad in het werk gesteld om 
er echt een ‘groene’ Gordel van te maken. De samenwerking 
met de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM wordt op punt 
gezet om de parcours proper te houden.
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5 september 1993 
De absolute recordeditie in de Gordelgeschiedenis. Voor de 
tweede keer wordt met 112.655 Gordelaars de kaap van de 
100.000 overschreden. 

Uiteraard heeft het Gordellied van het populaire duo Gert en 
Samson ertoe bijgedragen dat dit record werd gevestigd en dat 
ook de jongste generatie goed vertegenwoordigd is. Bij Radio2 
staat het populaire programma ‘Het Koekoeksnest’ een hele 
week lang in het teken van de Gordel. TV1, onder leiding van 
Jan Ceuleers, maakt een rechtstreekse uitzending vanuit het 
Gordeltrefpunt in Dilbeek.

Wat opvalt is dat de Gordel meer en meer een familiegebeuren 
wordt. Het aantal wandelaars stijgt fors tot 35.581, onder meer 
als gevolg van een uitgebreid aanbod aan wandelparcours en 
het kind- en buggyvriendelijke karakter ervan. 

Deze 13de Gordel wordt georganiseerd onder het motto ‘Spor-
tief, Groen en Vlaams’. Sportief omdat de Gordel een grote 
promotiedag is voor het fietsen en wandelen. Groen omdat er 
gewandeld en gefietst wordt in een prachtige groene omge-
ving maar ook omdat de nadruk wordt gelegd op een propere 
Gordel. De OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, die 
voor de tweede keer meedoet, maakt van deze Gordel gebruik 
om een sensibiliseringscampagne op te zetten rond het selectief 
inzamelen van afval. Honderden afvalcontainers voor blik, 
plastic, papier en restafval worden langs de parcours geplaatst. 
In elk Gordeltrefpunt worden er containereilandjes ingericht waar 
jobstudenten de Gordelaars helpen om hun afval in de juiste 
container te deponeren.

Bloso levert eveneens extra inspanningen om de veiligheid en 
de service voor de Gordelaars te verbeteren. Busjes breng-
en gestrande deelnemers terug naar hun startplaats, het 
Gordelsecretariaat geeft informatie over de vertrekuren van de 
treinen en de verhuur van fietsen door de NMBS. De samen-
werking met de NMBS en De Lijn is een schot in de roos. Er 
worden opnieuw meer dan 12.000 Gordelaars geteld die van het 
openbaar vervoer gebruik maken.

18 september 1994 
Een koude douche, letterlijk en figuurlijk. Omwille van de Be-
vrijdingsfeesten was de Gordel twee weekendjes meer in de 
richting van de herfst moeten opschuiven. Het gure weer – een 
hele dag regen – zorgde voor het eerst voor een terugval in het 
aantal deelnemers. Van de 95.527 deelnemers die vooraf en op 
Gordeldag zelf waren ingeschreven kwamen er maar 83.000 
opdagen. ‘Geen weer om een Gordelaar door te jagen’ schreef 
Het Volk.

De fietsparcours worden uitgebreid met twee mountainbikepar-
cours (25 en 40km) in Overijse. Hiermee wordt ingespeeld op 
een nieuwe fietstrend. Het initiatief is meteen een groot succes: 
1.333 mountainbikers trotseerden regen en slijk.

De OVAM werkt voor de derde keer op rij mee en voegt een 
nieuwe dimensie toe aan haar sensibiliseringsactie door niet al-
leen de deelnemers, maar ook de sponsors er toe aan te zetten 
afval te voorkomen. Met de organisatoren en de sponsors werd 
daarom een ‘Bevercharter’ ondertekend onder het motto ‘Een 

dam tegen afval op evenementen’. De Beverbrigade zet deze 
actie op ludieke wijze kracht bij op Gordeldag zelf.

3 september 1995
De natte editie van 1994 zou uiteindelijk een periode van vijf 
opeenvolgende regenjaren inluiden. Ook deze editie was niet 
optimaal, al bleef het in Vlaams-Brabant zelf nog redelijk droog. 
Maar het was de regen in de rest van Vlaanderen die tot gevolg 
had dat maar weinig mensen zich op de dag zelf nog inschre-
ven.

Het Vlaams profiel van de Gordel werd sinds 1991 systematisch 
in de verf gezet. Dit is opnieuw het geval bij deze editie. Ook de 
inbreng - voor de eerste keer - van de jonge provincie Vlaams-
Brabant versterkt het Vlaams profiel van de Gordel. Het Gordel-
lied ‘Omgord de stad’ speelde in op deze problematiek.

De innovatie is de organisatie van de eerste Monumentenwan-
deling (14km) in Sint-Genesius-Rode die meteen meer dan 
achtduizend deelnemers trekt. De Monumentenwandeling is een 
initiatief in samenwerking met de VTB-VAB en het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Land-
schappen, en de Stichting Vlaams Erfgoed.

1 september 1996
Na een stormweer met daarop volgend de natste dag van de 
natste maand sinds zéér lang, moeten verschillende wandelpar-
cours worden vrijgemaakt van uitgerukte bomen en slijk. Toch 
schrijven zich op de dag van de Gordel nog 23.905 Gordelaars 
in, wat bewijst dat de Gordel een trouw publiek heeft dat kost 
wat kost naar de Gordel komt. De Gordel pakt ook uit met 
specifieke kindvriendelijke initiatieven op de korte wandelingen 
in de vier Gordeltrefpunten. In Overijse wordt een heuse Spring-
kastelentocht georganiseerd. In Sint-Genesius-Rode wordt voor 
de eerste maal geëxperimenteerd met herbruikbare drinkbe-kers 
in polycarbonaat. Het experiment blijk een succes en de Gordel 
is weer wat groener. Voor het eerst worden Gordel-spots uitge-
zonden op de regionale televisie.

7 september 1997
Voor de vierde opeenvolgende keer hebben de weergoden niet 
in de gaten wat er allemaal op het spel staat. Het begin van 
de dag valt in het water, waardoor er ondanks de opklaringen 
later op de dag zich slechts 18.513 Gordelaars op de dag zelf 
inschrijven.

Op de fietstocht van 100 kilometer wordt bij Ring-TV in Vilvoorde 
een nieuwe controlepost ingericht. In Sint-Genesius-Rode en 
Dilbeek kunnen de gordelaars voor het eerst hun fiets laten 
graveren. Hiervan maken 1.385 Gordelaars gebruik. De Gordel 
is ook voor het eerst aanwezig op internet: www.de-gordel.be. 

Omdat voormalig burgemeester Puck Algoet onafscheidelijk ver-
bonden was en is met de Gordel, krijgt zij van organisator Bloso, 
samen met Hilda Verboven (TV1) en Guido Cassiman (Radio2) 
een bijzondere Gordelmedaille.

Meer nog dan vorige jaren wordt gewerkt aan een veilige 
Gordel. In samenwerking met het academisch ziekenhuis van 
de VUB in Jette wordt voor de verzorging van slachtoffers een 
nieuw systeem ingevoerd. De METTAG-kaart (Medical Emer-
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gency Triage Tag) die op de plaats van het ongeval of onderweg 
wordt ingevuld maakt de doorverwijzing naar de juiste dienst in 
het ziekenhuis gemakkelijker. Ten opzichte van de vorige edities 
is er ook een serieuze daling van de kleine letsels: 313 deelne-
mers worden verzorgd voor blaren, schaafwonden enzovoort, 
tegenover 768 Gordelaars in 1992.

6 september 1998
Voor de vijfde opeenvolgende keer waren de weersomstandig-
heden niet goed. Voor het vijfde opeenvolgende jaar ging het 
aantal deelnemers naar beneden (74.114). Toch krijgt de Gordel 
een nieuwe dimensie. Om het Vlaamse karakter nog eens te 
onderstrepen worden voor het eerst de zes Gemeenschapscen-
tra van de rand ingeschakeld. De Boesdaalhoeve in Sint-Gene-
sius-Rode, De Bosuil in Jezus-Eik, De Kam in Wezembeek-Op-
pem, De Moelie in Linkebeek, De Lijsterbes in Kraainem en De 
Zandloper in Wemmel. In elke Gemeenschapscentrum is er een 
inschrijfpunt en een controlepost.

Uit een grondige analyse blijkt dat 40,4 % van de Gordelaars 
afkomstig is uit Vlaams-Brabant en Brussel, 19,6 % komt uit 
de provincie Antwerpen, 19 % uit Oost-Vlaanderen, 13,7 % uit 
West-Vlaanderen en 7,3 % uit Limburg.

Nieuw is ook de hondenwandeling vanuit Overijse, ingericht door 
de Vereniging voor Duitse Herdershonden. 220 baasjes en 190 
honden wandelden mee. Onaangename nevenverschijnselen 
worden netjes opgeruimd met poepschepjes en poepzakjes.

OVAM scherpte de waakzaamheid op het gebied van afvalbe-
heer nog eens aan met de preventieve actie ‘SAMEN ... houden 
wij de Gordel afvalarm’. Het wordt eens te meer een succes. In 
1993 werd nog 7 kilo afval per Gordelaar opgehaald, in 1998 is 
dat geen 30 gram meer.

Helmut Lotti’s Gordellied op de tonen van ‘Funiculi’ is meteen 
een meezinger.

5 september 1999
En toen scheen opnieuw de zon, waardoor er opnieuw 26.830 
Gordelaars zich op de dag zelf inschrijven. Die inschrijvingen 
worden voor het eerst gedecentraliseerd naar de gemeenten en 
via de NMBS-stations. Maar liefst 150 gemeenten in Vlaande-
ren verzorgen deze dienstverlening. Ondertussen wordt duidelijk 
dat Sint-Genesius-Rode en Overijse zich profileren als uitge-
sproken wandeltrefpunten, terwijl Dilbeek en Zaventem meer 
fietstrefpunten zijn. Het Gordellied van Mama’s Jasje was voor 
de eerste maal te koop in de platenzaken en belandt zo zelfs in 
de hitlijsten. Een nieuwe actie die de veiligheid moest ten goede 
komen, komt er in samenwerking met KBC, die ter gelegenheid 
van deze Gordel een preventieactie lanceerde door tegen een 
lage prijs fietshelmen te verkopen.

3 september 2000
Ook na 20 jaar is de Gordel nog altijd het grootste sportieve, 
familiale en muzikale eendagsevenement in Vlaanderen. In 
212 Vlaamse gemeenten kan men zich inschrijven. De provin-
cie Vlaams-Brabant schenkt aan elke deelnemer die vooraf 
inschreef een gratis kaart met de Gordelparcours. De inruilactie 
van oude fietshelmen, met het oog op recyclage, is een initiatief 
van de OVAM en de provincie Vlaams-Brabant. Deze actie wordt 

meteen een voltreffer.

De nieuwigheid voor deze editie is de Gordel voor Wielertoe-
risten. De laatste jaren was het aantal wielertoeristen en clubs 
dat aan de Gordel meedeed, gedaald. Door het teveel aan 
deelnemers aan de 100 kilometer waren zowel de recreatieve 
fietsers als de wielertoeristen ontevreden. Voor de nieuwe route 
van 160 kilometer gaat het naar de provincie Antwerpen. Van de 
start bij Ring TV in Vilvoorde, via het Bloso-centrum ‘Netepark’ 
in Herentals (thuisbasis van keizer Rik Van Looy), terug naar het 
Gordeltrefpunt Zaventem. 608 wielerfanaten fietsen hun eerste 
Gordel.
 
Op de Monumentenwandeling in Sint-Genesius-Rode wordt 
zelfs een geslaagde wereldrecordpoging ondernomen aan de 
Herisemmolen in Alsemberg. Tien Brabantse trekpaarden slagen 
er daar in om de fameuze Maagdenburgse bollen uit mekaar te 
trekken.
 
Afsluiter van deze Gordel wordt het concert van K3 in Sint-
Gene-sius-Rode, aangeboden door KBC.

2 september 2001
Goed weer bij de start, maar de regen die rond elf uur begint te 
druppelen houdt van de hele dag niet meer op. Wie traditioneel 
pas rond de middag gaat gordelen, blijft dus thuis. Toch wordt 
het mooie cijfer van 75.000 deelnemers opnieuw bereikt. 

De mountainbikeroutes worden voor de eerste maal in de 
gemeente Wemmel geprogrammeerd en blijken met 1.353 
deelnemers duidelijk aan te slaan. In de Gordel voor Wielertoe-
risten komen er twee nieuwe startplaatsen bij buiten de provincie 
Vlaams-Brabant, namelijk de Bloso-centra in Willebroek en   
Herentals. De nieuwe Boswandeling met vertrek en aankomst 
in het Gemeenschapscentrum De Kam in Wezembeek-Oppem 
wordt een voltreffer met 621 deelnemers. De Gordel zet ook 
de stap naar de virtuele wereld. De Gordelradio van Radio2 is 
integraal on-line te beluisteren en te bekijken.

1 september 2002 
Opnieuw een opwaartse trend in de cijfers door het mooie 
Gordelweer (droog, lichte bewolking met af en toe een zon-
nestraal).

Vanuit het Gemeenschapscentrum De Lijsterbes in Kraainem 
loopt de Monumentenwandeling langs de kerk en het park van 
Kraainem, het kasteel van Jourdain en de kerk en het park van 
Wezembeek-Oppem om te eindigen in het park van Tervuren en 
het museum voor Midden-Afrika. Het gratis bezoek aan dit merk-
waardige museum is een ideale afsluiter van deze Gordeldag.

De actie van OVAM loopt dit jaar onder het motto ‘Ik gordel 
milieuvriendelijk’. De deelnemers ontvangen bij inschrijving een 
milieubutton, waarmee zij zich engageren voor een propere 
Gordel. Naast de milieubutton ontvangen de eerste 30.000 in-
schrijvers een gratis drinkbus. Behalve op het selectief inzame-
len ligt het accent ditmaal vooral op preventie. Er wordt 2.900 kg 
afval opgehaald waarvan een derde kan gerecycleerd worden. 

7 september 2003
80.214 deelnemers: 4.191 Gordelaars meer dan het jaar daar-
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voor. Het feit dat je vooraf kon inschrijven tot en met 6 septem-
ber heeft deze positieve tendens zeker in de hand gewerkt. 
De Gordel voor Wielertoeristen is aan zijn vierde editie toe en 
wordt ditmaal georganiseerd vanuit Dilbeek en Oudenaarde. 
Deze tocht heeft een hoog Ronde van Vlaanderen-gehalte met 
een bezoek aan het Centrum Ronde van Vlaanderen. De totale 
afstand bedraagt 142 km. Voor deze vierde editie worden 1.239 
deelnemers genoteerd en dit betekent een verdubbeling ten 
opzichte van 2002. Ook de mountainbikeroutes worden weer 
verplaatst naar Overijse en dit resulteert in 1.405 deelnemers 
aan de start. 

Paradepaardjes van deze 23ste editie zijn de Monumentenwan-
deling en de familiale Circuswandeling vanuit Sint-Genesius-
Rode met respectievelijk 3.556 en 4.490 deelnemers. Voor de 
Monumentenwandeling is dit een verdrievoudiging en voor de 
familiale wandeling een verdubbeling. Voor het eerst wordt ook 
sportinitiatie georganiseerd op de Gordel: kliminitiatie in Sint-
Genesius-Rode,  golfinitiatie in Dilbeek, basket in Zaventem en 
korfbal in Overijse.

5 september 2004 
De Gordel zit duidelijk opnieuw in de lift: 86.326 deelnemers. 
De Gordel voor Wielertoeristen krijgt bijna de status van een 
klassieker, want voor de tocht naar de Vlaamse Ardennen schrij-
ven zich 2.061 wielertoeristen in, wat alweer een verdubbeling 
is. Op de mountainbikes gaan deze keer 2.733 dapperen van 
start. Bij de wandelingen zijn de themawandelingen het meest in 
trek: de Sprookjeswandeling in Sint-Genesius-Rode, de Kriebel-
wandeling in Dilbeek, de Kleine waterwandeling in Overijse en 
de Monumentenwandeling in Zaventem. In totaal nemen hieraan 
13.191 wandelaars deel. 

Het Gordellied 2004 van Spring is een voltreffer.

De Gordel krijgt ook hoog bezoek uit  het Zuidafrikaanse 
Kaapstad: de organisatoren van de ‘Argus Classic’, de grootste 
gechronometreerde ééndagsfietstocht ter wereld, volgen de 
voorbereidingen van de Gordel op de voet. 

4 september 2005
De Gordel wordt 25. Deze jubileumeditie wordt een echt feest. 
Met 101.171 deelnemers wordt voor de 3de keer de kaap van de 
100.000 deelnemers overschreden. Het Gordellied wordt vertolkt 
door een aantal artiesten die in het verleden al het Gordellied 
hebben gezongen. Will Tura, Isabelle Adam, Mama’s Jasje en 
Voice Male zingen samen “Reik elkaar de hand”.

Naar aanleiding van deze feestelijke editie wordt door Bloso een 
specifieke publicatie gemaakt met de sprekende titel “25 jaar 
De Gordel - Geschiedenis van de Ronde voor Vlaanderen”. De 
Gordel is immers een initiatief van Vlamingen voor Vlamingen. 
Het Vlaams karakter loopt als een rode draad doorheen de 
geschiedenis van 25 jaar Gordel. De speciale Gordelpublicatie is 
dan ook geschreven in wielertermen. In de Proloog keren twee 
getuigen die destijds op de eerste rij zaten, Wilfried Vander-
poorten uit Dilbeek en André Lerminiaux uit Drogenbos, terug 
naar het absolute begin. Daarna worden in vogelvlucht de 24 
dolle ritten overlopen van deze Tour de Force die tot nu toe 
verreden zijn.

Daarnaast wordt alles nog gevisualiseerd in een DVD over 25 
jaar De Gordel. Deze DVD bestaat uit 4 modules:

Geschiedenis 25 jaar De Gordel
Interviews met de politieke verantwoordelijken van de 
4 Gordeltrefpunten (burgemeesters en Anne Sobrie), 
de Bloso-organisatoren (C. Galle en A. Gryseels) en de 
partners Radio 2 (P. De Wyngaert), Ovam (G. Haemels) en 
de provincie Vlaams-Brabant (T. De Coninck) en minister B. 
Anciaux
Gordelliedjes
Partners en sponsors

Verschillende initiatieven worden genomen om op Gordeldag 
zelf, er voor de Gordelaars een echt feest van te maken. De 4 
Gordeltrefpunten worden omgebouwd tot vier feestdorpen met 
speciale en aangepaste animatie. Sint-Genesius-Rode wordt 
een Piratendorp, Dilbeek wordt een Bruegeldorp, Zaventem 
wordt een Sterren-, Wonder- en Sprookjesdorp en Overij-
se wordt een Druivendorp. De georganiseerde wandel- en 
fietstochten sluiten nauw aan bij deze thema’s. In de 4 Gordel-
trefpunten wordt De Gordel afgesloten met een live slotconcert. 
In Sint-Genesius-Rode concerteert Clouseau voor ruim 8.000 
toeschouwers. In Zaventem lokt Belle Perez bijna 10.000 Gorde-
laars, in Dilbeek is Will Tura goed voor een bomvolle tent (5.000) 
en in Overijse concerteert Wim Soutaer (1.600).

Dat Vlaanderen de Vlaamse Rand niet los laat, blijkt uit een 
analyse van de herkomst van de deelnemers. Het merendeel 
van de deelnemers is afkomstig uit de provincie Vlaams-Brabant 
(37,79%). Verder volgen de provincie Antwerpen (20,71%), de 
provincie Oost-Vlaanderen (20,21%), de provincie West-Vlaan-
deren (11,57%) en de provincie Limburg (9,72%).

In 2005 wordt opnieuw beroep gedaan op de gemeenten om 
een lokaal inschrijfpunt te verzorgen. 172 Vlaamse gemeenten 
tekenen in. De provincie Antwerpen is koploper met 41 inschrijf-
punten gevolgd door de provincie Vlaams-Brabant (39), de 
provincie West-Vlaanderen (34), de provincie Oost-Vlaanderen 
(34) en de provincie Limburg met 25 inschrijfpunten.

Het Vlaams karakter van de Gordel wordt versterkt door:
De Vlaamse Gemeenschapscentra in de faciliteitenge-
meenten te betrekken bij dit uitgesproken Vlaams evene-
ment (inschrijvingen – controlepost).
Door de goede samenwerking en de actieve steun van de 
provincie Vlaams-Brabant (voor de 10de keer op rij).
De 100 km (klassieke Gordel) loopt zoals in 1981 nog 
steeds door de 6 faciliteitengemeenten (Sint-Genesius-
Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en 
Wezembeek-Oppem).

5. De Gordel is meer dan cijfers

Bloso is sinds het prille begin betrokken geweest bij de Gordel 
en heeft geleidelijk aan de hele organisatie op zich genomen. 
Ondertussen is de Gordel het grootste Bloso-evenement. Het 
hele jaar door zijn er een aantal personeelsleden mee bezig. 
Daarnaast organiseert Bloso ook de Gordel voor Scholen, die 
een educatief alternatief vormt voor de schoolreizen op het einde 
van het schooljaar. Op dat moment zijn er gedurende zes dagen 
rond Overijse en Tervuren 35.000 kinderen van het kleuter- tot 
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het secundair onderwijs op de been en op de fiets.

Vanaf 1991 werden een aantal nieuwe accenten gelegd. In alle 
communicatie werd duidelijk opnieuw de Vlaamse dimensie die 
aan de oorsprong ligt van de Gordel op de voorgrond geplaatst.  
Voor jonge mensen maar ook voor vele volwassenen zijn com-
munautaire kwesties zoals de faciliteiten en de splitsing B-H-V 
een ver-van-mijn-bed-show.

De Gordel is ook één grote promotiedag voor het fietsen en het 
wandelen.

Ook de organisatie zelf wordt professioneler aangepakt. Op het 
vlak van de veiligheid bijvoorbeeld. De verschillende Gordelpar-
cours zijn goed voor 500 km openbare weg waar op enkele uren 
tijd vele tienduizenden mensen over heen moeten. Wanneer je 
de cijfers bekijkt zijn er relatief weinig ongelukken. Er worden 
veiligheidsacties opgezet met fietshelmen, alsook controles op 
de paraatheid van de fietsen en de veiligheidsdiensten zijn op 
alles voorbereid.

Ook het milieuaspect werd in de loop der jaren sterk ontwikkeld. 
Het partnerschap met de afvalstoffenmaatschappij OVAM 
speelde in op een maatschappelijke evolutie, en met de propere 
Gordel was Bloso zelfs trendsetter voor andere massa-evene-
menten. 

En dan is er natuurlijk nog de culturele dimensie met de 
optredens,de Monumentenwandeling, de themawandelingen, 
enz.

Het Gordelaanbod volgt ook de nieuwe trends. Het prachtige 
parcours blijft ongewijzigd, maar elke keer worden nieuwe zaken 
uitgeprobeerd. De laatste jaren werd bijvoorbeeld veel nadruk 
gelegd op kindvriendelijke wandelingen om het doelpubliek van 
de jonge gezinnen aan te spreken. Er valt op elke Gordel weer 
iets anders te beleven, en daardoor blijven de deelnemers ook 
na 25 edities nog terugkomen.

Cijfers zijn natuurlijk belangrijk. Maar kwaliteit is minstens zo 
belangrijk als kwantiteit. Veiligheid, een goede dienstverlening, 
mooi weer en een feestelijke stemming. Dat zijn de ingrediënten 
die bijdragen tot een fijne Gordel. Als sportieve familiehappe-
ning is hij niet meer weg te denken. En daarbij is de situatie in 
de Vlaamse rand met de beoogde splitsing van het kiesarrondis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde meer dan ooit actueel.

Referentie
Bellon M., Galle C., De Greef M., Lerminiaux A., Vanderpoorten W., Peirlinck L., 
Wagemans R., Tierens N. (2005), 25 jaar de Gordel: geschiedenis van de Ronde 
voor Vlaanderen, eenmalige publicatie Bloso.




