
 

 

FAQ CC Flanders 
 
Wat is het doel van Chasing Cancellara Flanders? 
De grootste prioriteit van de granfundo bestaat eruit om het fietsen te ervaren samen met Fabian. Fabian zal er niet 
zijn om nog eens in zijn favoriete regio te fietsen maar om alle deelnemers een onvergetelijke ervaring te bieden. Hij 
zal de briefing van de race doen, met verschillende groepen meefietsen, de medailles overhandigen, de prijzen geven 
aan de winnaars en zal te allen tijde beschikbaar zijn voor een kleine babbel en leuke selfies. 
 
Is er een minimumsnelheid vereist om te kunnen deelnemen aan de race? 
Nee! Iedereen is welkom om deel te nemen. Er zal wel een ranking zijn maar de ervaring op en naast de fiets is het 
allerbelangrijkste! 
 
Hoe zal de startprocedure zijn? 
De fietsers zullen starten in blokken van 70 tot 100 fietsers. De officiële start zal op de Grote Markt van Ronse 
plaatsvinden. De deelnemers starten in verschillende groepen afhankelijk van hun gemiddelde snelheid die ze hebben 
opgegeven bij de registratie. De exacte starttijden van elke groep zullen 1 week voordien gecommuniceerd worden. 
De deelnemers zijn niet verplicht om de hele rit bij dezelfde groep te blijven. Als het tempo voor hen te traag of te snel 
is kunnen ze verder fietsen op hun eigen tempo. 
 
Wordt de hele rit getimed? 
Nee. Slechts 6 hellingen (Kwaremont, Paterberg, Koppenberg, Taaienberg, Muur van Geraardsbergen en Kanarieberg) 
zullen worden getimed. De rest van de route zal geneutraliseerd gereden worden. Deze formule biedt de perfect 
mogelijkheid om de bekende hellingen van Vlaanderen te rijden maar ook om interactie te hebben met Fabian en alle 
andere deelnemers. 
 
Kan ik ter plekke beslissen of ik de grote of kleine toer rij? 
Mensen die zich hebben ingeschreven voor de grote toer kunnen een stukje afsnijden op de korte toer. Mensen die 
zich geregistreerd hebben voor de korte toer zijn niet toegelaten om de grote toer te rijden. 
 
Zal er een motocrew zijn om de fietsers te escorteren? 
We gaan 20 motorijders hebben die de fietsers vergezellen. De motocrew zal er zijn om de vlakke stukken mee te 
rijden en te helpen bij de oriëntatie. 
 
Is er bevoorrading voorzien op het parcours? 
Ja. Er zijn 3 bevoorradingen voorzien op de grote toer en 1 op de kleine toer. 
 
Wanneer ontvang ik de goodie bag? 
De goodie bag wordt overhandigd bij de finish dichtbij de medaille uitreiking voor de deelnemers. 
 
Waar krijg ik mijn BIB nummer en timekeeping chip? 
Deze worden jou beide overhandigd aan het sportcentrum ’t Rosco in Ronse. 
 
Waar kan ik mijn auto parkeren? 
’t Rosco in Ronse 
 
Waar vind ik douchefaciliteiten? 
’t Rosco in Ronse 


