Opdrachten voor scholen (lerarenfiches)
Waar? Openluchtexpo, Velodroom Brusselsestraat
gratis, elke dag open, t. e. m. 31 december 2021
afspraak: info@velodroomleuven.be
feedback opdrachten: erfgoedcel@leuven.be
Wat breng je mee naar de Velodroom?
- een meter (minstens 1,50 m lang)
- krijt (om op de zijkant van de tribune te tekenen en schrijven)
- een of meerdere fietsen

Intro
Hallo! Welkom aan de Velodroom en de expo Allez, Allez! Koers in Leuven!
Deze expo is gemaakt door de Erfgoedcel en de sportdienst van stad Leuven, samen met enkele Leuvense
wielerliefhebbers. Naar aanleiding van het WK wielrennen in Leuven beslisten we om de Leuvense
wielergeschiedenis centraal te zetten. We gingen we op zoek naar erfgoed rond wielrennen in Leuven via
onderzoek in archieven en spoorden foto’s en persoonlijke verhalen op over 140 jaar wielrennen in de stad.
De tentoonstelling is opgebouwd rond 3 thema’s: coureurs, koersen en clubs. Boven elk expopaneel zie je aan
het icoontje in de cirkel over welk thema het paneel gaat. De panelen staan in willekeurige, niet-chronologische
volgorde. Elk paneel is een verhaal op zich.
Met deze opdrachten kunnen leerlingen in de expo al doende meer leren over het Leuvense wielrennen vroeger
en vandaag. De opdrachten (en oplossingen) vind je op de expopanelen die zich aan de twee zij-ingangen van de
Velodroom bevinden (expo deel 1 en deel 2 – zie plannetje), op een paneel aan de tribune en op de posters aan de
zijmuur van de Romaanse poort.
De oplossingen staan bij elke opdracht.
In deze opdrachten zit ook het fietsen
op de Velodroom zelf.















We hopen op een boeiende kennismaking. Heel graag feedback via erfgoedcel@leuven.be, dan sturen we bij waar
nodig.
Heel veel fiets- en expoplezier!
Erfgoedcel Leuven

1. Fietsen in alle vormen en maten
1.1 VROEGER
De eerste fietsen zagen er helemaal anders uit dan nu. Zoek in de expo een foto of tekening van een oude fiets.
(locatie: EXPO deel 2, in het midden)

bron: collectie Nan Van Zutphen

bron: collectie Nan Van Zutphen

Kijk goed (naar de wielen). Wat valt je op?

OPDRACHT:
Neem een fiets van een leerling. Hoe hoog is het voorwiel? Hoe hoog is het achterwiel?
Meet ook de leerling zelf.
Bij de eerste fietsen was het voorwiel heel groot: gemiddeld 1,5 meter hoog!
Ben jij groter, kleiner of ongeveer even groot?
Het achterwiel was slechts 30 à 35 cm.

WEETJE
Hoe groter het voorwiel was, hoe sneller je kon fietsen (maar hoe moeilijker het was om op de fiets te
stappen en te vertrekken).

1. Fietsen in alle vormen en maten
1.2 VANDAAG
De meest voorkomende fiets heeft 2 wielen van dezelfde grootte. Je gaat vooruit door met je benen te trappen.
Enkel het kader van een mannen- en vrouwenfiets is een beetje anders, maar verder zijn ze hetzelfde.
Bekijk het paneel Join 2bike. (locatie: EXPO deel 2, achteraan)

Welke fietsen zie je hier?
Ligfiets en tandem met ligfiets vooraan
Hoe gaan deze renners vooruit?
Trappen met hun armen (handbike)
Ken je nog speciale fietsen?
Driewieler (voor kinderen of volwassenen), bakfiets (met 2 of 3 wielen), ligfiets, tandem, eenwieler, elektrisch of niet
elektrisch, BMX-fiets, trialfiets (BMX-fiets zonder zadel), ...

OPDRACHT:
Bedenk in kleine groepjes een originele fiets. Denk na over:
- het aantal wielen en het formaat van de wielen (even groot of niet, welk wiel is groter, ...)
- hoe ga je vooruit (trappen met je benen, armen, ...)
- je positie op de fiets (liggen, zitten, staan, ...)
- hoe je kan sturen
- ...
Overleg eerst even met jouw groepje en teken dan jouw uitvinding met krijt op de zijkant van de tribune (nabij de
ingang, zie plan).

2. Wielerclubs
Wie doet sport buiten de schooluren? Doe je dit alleen of samen? Zit je bij een club?
Net zoals een voetbalclub, basketclub, tennisclub, atletiekclub, zwemclub… bestaan er ook wielerclubs.

OPDRACHT:
Zoek op de panelen een Leuvense club.
(locatie: EXPO deel 1)
De leerlingen hoeven enkel de titels onderaan de panelen te lezen om clubnamen te vinden.
- Louvain Sportif – Koninklijk Leuven Sportief
- Koninklijke Stoempersclub
- Rennersclub Korbeek-Lo (heette bij oprichting De Rapste Wint)
- Vlierbeekriders
- Join 2bike
Eén van de oudste en bekendste wielerclubs van Leuven is de Stoempersclub.
Weet jij waar die naam vandaar komt?
Verklaring naam: trappen of stampen op de pedalen dialect stoempen Stoempersclub

EXTRA
Hoe zou jij je wielerclub noemen? Kan je het met de klas eens worden over een naam voor jullie
wielerclub? Schrijf de naam die je koos voor jullie club op de tribune (bij de tekeningen van jullie
fietsen).

3. Bekende wielrenners
3.1 VROEGER
Eén van de bekendste leden van de Stoempersclub was Jef ‘Poeske’ Scherens. Ook meteen de bekendste
Leuvense renner. Hij was heel goed in fietsen op een wielerpiste of velodroom. Vandaag heeft hij een eigen koers
in Leuven: de Grote Prijs Scherens (GP Jef Scherens).

OPDRACHT:
Bekijk het paneel van Jef ‘Poeske’ Scherens. (locatie: EXPO deel 1, in het midden)
Jef Scherens hield van snelheid. Welke sport beoefende hij nog?
Vliegsport, Poeske Scherens was ook piloot.

WEETJE
Over de bijnaam van Jef Scherens: als
kind noemden ze hem Jef ‘Poeterke’.
Poeterke is een lammetje dat traag
groeit. Hij is de 5de en jongste van
zijn gezin. Toen hij wielrenner werd,
veranderde poeterke in poeske omdat
hij heel snel kon fietsen en een
katachtige eindjump had in de sprint.
c Stadsarchief Leuven

3.2 VANDAAG
- Heb jij een favoriete renner? Voor wie supporter jij tijdens het WK?
- Ken je Belgische renners?

OPDRACHT:
In de expo vind je een bekende renner uit Leuven, die
ook deelneemt aan het WK 2021. Zoek zijn naam.
(locatie: EXPO deel 1, vooraan)
Jasper Stuyven
Als je goed kijkt op het paneel met zijn naam, zie je ook
een foto waarop hij de regenboogtrui draagt: hij won het
wereldkampioenschap voor junioren.

4. Velodromen
Deze velodroom (of wielerpiste) is niet de eerste in Leuven.

4.1 VROEGER
Eerder stonden er al velodromen in Leuven.

OPDRACHT:
Ga naar de tribune. Hoeveel velodromen hebben er al in Leuven gestaan?
Zie info aan de zijkant van de tribune.
1. Tussen de Tiensesteenweg en de Platte Lostraat, ter hoogte van Park Michotte
(infobord staat in Platte Lostraat bij ingang park Michotte)
2. Aan de ingang van OHL
3. Op de Phillipssite, aan de ingang van Sportoase
Misschien kom je er wel langs op weg naar school of naar huis! Je vindt er ook een infobord met foto’s.

4.2 VANDAAG
Deze Velodroom is een kunstwerk, een installatie van Elke Thuy en Bruno Herzeele, samen met Collectif dallas.

WEETJE
In de velodroom zit 50m2 hout (Siberische Lariks met FSC-keurmerk), 25.000 terrasschroeven, 6.000
schroeven en 600 bouten en moeren. Velodroom is een kunstwerk, een wielerpiste, maar het is ook
een nieuwe ruimte in de stad. Op deze plek zal vanaf het najaar 2023 gebouwd worden aan een nieuw
podiumkunstengebouw. Tot die tijd is het experimenteerruimte en ontmoetingsruimte waar partners
en bewoners iets kunnen organiseren.

OPDRACHT:
Fiets enkele rondjes op de velodroom. Best spannend, maar heel leuk.
Tip: Trap goed door in de bochten.

5. Posters
Bekijk de posterreeks
(zie plan, links van de ingang)

Deze figuren hebben allemaal een band met wielrennen: een wielrenner, voorzitter van een wielerclub, motard in
wielerwedstrijden, promotor vrouwenwielrennen en vrouw van renner, ...
Ze houden allemaal een voorwerp vast. Dat voorwerp heeft voor hen een speciale betekenis. Dat voorwerp staat
symbool voor hun verhaal. Soms hebben ze het gekregen van een overleden familielid en/of willen ze het zelf ook
doorgeven aan kinderen, kleinkinderen of andere familieleden.
Kies één voorwerp uit dat je aanspreekt:
- Wat is het?
- Welk verhaal zou er achter kunnen zitten? Waarom zijn ze trots op dit voorwerp?
De ‘echte’ verhalen staan hieronder.

Thibaut Ponsaerts is

Carl Vanhentenrijk is

Marie-Jo Van Dyck is een

belofterenner sinds 2019 en zoon

vrijwilliger bij buurtcentrum

dochter van de succesvolle,

van amateurwielrenner Rudy

Sint-Maartensdal en

Leuvense profwielrenner Ward

Ponsaerts. Die laatste won in de

organiseert wielertochten voor

Van Dijck. In 1947 won hij de

jaren ‘80 en ‘90 enkele koersen,

buurtbewoners. Zo kan iedereen

Vuelta, mét een gebroken hand.

waaronder 2 jaar op rij het

proeven van de wielersport.

Op de foto zie je Marie-Jo op

Provinciaal Kampioenschap voor

Een wieleroutfit en helm zijn

de arm van haar vader, die net

Nieuwelingen. Na de tweede

voor hem hét symbool en

terug is uit Spanje met zijn hand

overwinning kreeg Rudy van de

herkenningspunt van de sport.

in de gips. Hij hield ook café

veteranen van club F.C. Kessel-

in de Mechelsestraat, tegelijk

Lo een handgetekend portret.

het stamcafé van zijn club
Blauwputoise.

5. Posters

Elke Bleyaert is promotor van

Jos Dewit uit Kessel-Lo was

Hugo Dehaes was

het vrouwenwielrennen. Met The

profrenner van 1961 tot 1965

profwielrenner van 1970 tot 1973.

Women Peloton-podcast brengt

maar werd vooral bekend als

Zo kent hij veel van de renners

ze vrouwenclubs en vrouwelijke

motard. Als renner schreef hij

in de expo persoonlijk. We

wielrensters onder de aandacht

de Druivenkoers in Overijse

mochten dan ook rekenen op

en kaart ze specifieke problemen

en de Ronde van Limburg op

zijn enthousiaste medewerking

aan waar vrouwen op de fiets

zijn naam. Als motard reed hij

en expertise bij de realisatie

mee kampen. Zelf legt ze zich

meer dan 30 keer de Ronde

ervan. De ereschaal waar hij

toe op het mountainbiken.

van Vlaanderen en de Tour de

mee pronkt, kreeg hij uit handen

Elke is ook de partner van

France. Deze helm droeg hij

van de minister-president van

Jasper Stuyven. Hier toont ze

steevast als motorrijder tijdens

Beieren voor een overwinning in

de wereldkampioenentrui die

wielerwedstrijden.

Schweinfurt in 1969, nota bene

Stuyven als junior won in 2009.
Die overwinning was meteen
ook het startschot van zijn
wielercarrière.

nog voor hij prof werd.

5. Posters

Inge De Wit toont het

Georges Claes jr. toont trots de

Ellen Feytens uit Wilsele is

jubileumpetje van Rennersclub

trofee van zijn vader Georges

kapster en wielrenster. Bij haar

Korbeek-Lo, waarvan ze

Claes sr. Die won Parijs-Roubaix

debuut als belofte in 2019 won

voorzitter is. De club viert dit jaar

maar liefst 2 keer (en zelfs

ze meteen het Provinciaal

haar 95ste verjaardag. Op het

bijna 3 keer)! Georges Claes

Kampioenschap en dat voor

petje lees je ‘De Rapste Wint’, de

jr. trad in zijn voetsporen als

eigen publiek. De start en

naam die de club kreeg bij de

profwielrenner. Hij reed onder

aankomst lagen immers in

oprichting in 1926.

andere voor Goldor, de enige

Wilsele-Putkapel.

profploeg die Leuven ooit had.

Deze voorwerpen zijn ook erfgoed: persoonlijk erfgoed van de wielerfanaten op de posters.
OPDRACHT:
Heb jij zelf een bijzonder voorwerp met een bijzondere betekenis of verhaal dat je heel goed bewaart? Met welk
voorwerp zou jij op de foto willen?

TIP
Wil je het begrip ‘erfgoed’ introduceren? Via deze link vind je de oefeningenreeks Erfgoed voor
dummies. Leerlingen krijgen zo inzicht in wat erfgoed is en leren onder andere het verschil tussen
persoonlijk erfgoed (zoals de objecten op de posters) en cultureel erfgoed.

Hoe vonden jullie het? Schrijf het op de tribune van de Velodroom en laat het weten via erfgoedcel@leuven.be.
Ook een leuke foto van de klas in de expo of op de Velodroom is steeds welkom. Bedankt!

