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De voorbereidingen
Op 29 januari 2009 werd de kandidatuur officieel goedgekeurd door het “Comité Directeur” van de UCI. 
Maar het begon allemaal echt op 30 maart 2011. Met de voorstelling van het officiële ticket, de WK Koksijde 
wieleroutfit en de trofee van Fernand Vanderplancke werd het echte startschot gegeven. 

Het WK-organisatiecomité kwam bijna een jaar lang wekelijks samen om alles voor te bereiden en in goeie 
banen te leiden. Het comité wil graag al hun medewerkers bedanken die, hoe klein of hoe groot dan ook zijn 
steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van het WK cyclocross 2012. Een welverdiende dankjewel! Zonder 
jullie … geen WK!

Colofon:
Redactie:  
Ilse Chamon (Diensthoofd 
Communicatie, Onthaal en Protocol) en 
Marie Godderis (coördinator dienst 
Communicatie, Onthaal en Protocol)
Bijzondere dank gaat uit naar de 
fotografen die onder leiding van 
Dirk Van Hove, speciaal voor de gemeente 
het WK fantastisch in beeld brachten. 
Dankzij hun werk kunnen we voor altijd 
nagenieten van dit topevenement. Het zijn 
dan ook hun foto’s die je in deze uitgave 
kan bewonderen. 
Dirk Van Hove (fotograaf dienst 
Communicatie, Onthaal en Protocol)
Lambert Derenette
Philippe Beauduin
Freddy Penel 
Johan en Koen Neirinck

v.l.n.r. Björn Cools, Jens Mares, Evy Rathé, Ann-Sofie Beun, Marie Godderis, Ilse Chamon, Mieke 
Ghesquière, Rudy Baelen, Siska Stockelynck, Jadrana Demoen, Willy Degraeuwe, Walter Maes. 
In auto: Jan Deramoudt en Hanne Declerck. Ontbreken op de foto: Jean-Philippe Vandeputte, 
Johan Vanmassenhove, Ronny Delanghe, Annick Wullus en Nico Paelinck.
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Koksijde kickt stilletjes aan af van het WK-weekend dat plaats vond 
op 28 en 29 januari. Het veldrijden zorgde voor een nog nooit 
geziene opkomst, een spetterende finale en de hartverwarmende 
medewerking van ontelbaar veel vrijwilligers. Koksijde ging helemaal 
cyclo … 

Tij-dingen: “Burgemeester, het wereldkampioenschap WK 
cyclocross 2012 in Koksijde is nog maar net voorbij. Hoe hebt u het 
WK ervaren?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dit sportief evenement 
was voor mij al geslaagd op voorhand. Nog nooit is er zo’n mooi 
Koksijde-gevoel ontstaan als nu. Wij hebben talrijke felicitaties 
gekregen van zowel inwoners als van mensen buiten Koksijde. Zelfs 
het Koninklijk Hof heeft ons gefeliciteerd. Dat doet me een enorm 
plezier. Bovendien is alles vlekkeloos verlopen. We hebben alle geluk 
van de wereld gehad; veel volk, goed weer en geen ongelukken.” 

T-d:  “Het WK in Koksijde zal nog lang in ieders geheugen 
nazinderen. De opkomst was enorm…” 
Burgemeester: “Dat klopt. De cijfers spreken voor zich… We 
hebben maar liefst 61.901 tickets verkocht voor zondag! Er zijn 227 
supportersbussen en 250 mobilhomes geteld. Zelfs de eretribune 
was uitgebreider dan die van 21 juli. De koning en alle topministers, 
van de federale en Vlaamse regering waren aanwezig op dit groots 
feest! 1.655.711 kijkers hebben Niels Albert als eerste over de streep 
zien rijden. Hiermee is het WK cyclocross 2012 in Koksijde het 7de 
best bekeken sportprogramma allertijden.” 

T-d:  “Hoe is Koksijde als gemeente uit het WK gekomen?” 
Burgemeester: “Ik wil graag benadrukken dat de gemeente 

Koksijde het WK vooral heeft beschouwd als een imagoversterkend 
evenement. Door dit WK-gebeuren hebben we onze goede naam 
en faam nog eens in de verf gezet. Het was zeker niet onze prioriteit 
om geld te verdienen aan het WK.” 

T-d:  “U hebt nog een speciaal woordje van dank…?”
Burgemeester: “Absoluut. Ik wil vooral alle medewerkers van 
het gemeentebestuur, alsook de talrijke vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. Het welslagen van het WK hebben we zeker 
aan hen te danken! Ook een speciaal woordje van dank 
aan coördinator Jan Deramoudt, de gemeenteontvanger en 
schepen Dirk Dawyndt. Zij hebben hun uiterste best gedaan 
om het WK in goede banen te leiden! Onze gemeente 
heeft een nieuwe standaard neergezet van kwalitatieve 
organisatie.”

T-d:  “Wat biedt de toekomst nog op gebied van sportieve 
uitdagingen?” 
Burgemeester: “De voorzitter van de UCI, Pat McQuaid en Tom Van 
Damme van de KBWB hebben laten vallen dat de basis van Koksijde 
een mooie aankomstplaats zou zijn voor een rit in de ronde van 
Frankrijk. Wordt zeker vervolgd… (lacht).” 

T-d: “Schepen Dawyndt, welk gevoel hebt u aan het WK 
overgehouden?”
Schepen: “Naast het feit dat dit een historische gebeurtenis was 
waarover ze binnen 3 generaties nog gaan praten is mij vooral 
het enorme Koksijde-gevoel opgevallen. Iedereen was zo fier om 
Koksijdenaar te zijn: tweede residenten, inwoners, je hoorde het 
overal. Dat is iets wat we moeten koesteren.”

De burgemeester aan het woord 

Sportschepen Dirk Dawyndt en burgemeester Marc Vanden Bussche hopen dat u met deze WK-special nog eens nageniet van het voorbije WK!



Het accreditatiecentrum maakt zich klaar voor een hectische periode. 
Iedereen, van vrijwilliger tot renner, moet een gepersonaliseerde badge 
afhalen. Want alleen zo kan je op het terrein. 

Kos, de paardenvisser 
mag niet ontbreken 
op het WK. Hij krijgt 
een speciale plaats 
op het WK-parcours.

4Paul Herygers won het WK veldrijden in 1994. Hij werd meteen ereburger en kreeg er de 
mooie Herygers-duin bovenop! Hij was alvast een fantastische peter voor dit WK! 



In geen tijd de duinen omtoveren tot een 
professioneel parcours? Daar zorgen de 
mannen van de veloclub “Verenigde 
vrienden’ en de technische diensten van 
Koksijde voor. Ook de bewegwijzering naar 
het parcours, het inrichten van alle ruimtes 
en veel last-minute problemen lossen de 
mannen van de technische diensten op. 
Altijd met de glimlach! 
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Honderden vrijwilligers stonden klaar om het WK cyclocross in goede banen te 
leiden. In de Kerkepannezaal worden zij alvast klaargestoomd door coördinator Jan 
Deramoudt. Het wereldkampioenschap verliep vlekkeloos dankzij hun massale hulp. 
Zonder de medewerkers … geen WK! 

Sportverslaggever Karl Vannieuwkerke kwam op bezoek in 
de gemeentelijke basisschool van Koksijde. Benieuwd wat 
deze kindjes later willen worden? 

Het parcours is er klaar voor…  
nu de rest nog…
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De afdelingen Vrije Tijd en Cultuur en Toerisme en Sport zorgden voor een gevarieerd WK-nevenprogramma. Denk maar aan de expo  
“Van Edelare tot Koksijde” in het c.c.CasinoKoksijde, de expo in het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker, de bibliotheek die alle effecten en 
neveneffecten van het WK onderzocht en uiteraard het vlaggenpark op de Albertduin, toen nog de X-duin, dat onder impuls van de dienst 
Cultuur samen met alle Koksijdse scholen in elkaar werd gebokst. Pure kunst in de koers. 

De tentoonstelling “Van Edelare tot Koksijde” 
was een groot succes.

Of hoe een training ook 
amusant kan zijn...

Enkele Koksijdse kinderen 
moedigen Stybar aan op 
training en kijken verrast 
naar de roze fiets...

Nevenactiviteiten doen 
het WK nog meer leven!
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Donderdag 26 januari
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Galadiner
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1. Pat McQuaid, de voorzitter van de UCI, 
krijgt op het galadiner een beeldje van 
een paardenvisser cadeau. Hét symbool 
van onze gemeente. 

2. Ook de voorzitter van de Koninklijke 
Belgische Wielrijdersbond Tom Van 
Damme, krijgt een kunstwerk uit handen 
van de burgemeester. 

3. Ilse Chamon interviewt Kevin Pauwels, 
winnaar van de wereldbeker 2011.

4. Een trotse Kevin Pauwels, de winnaar van 
de wereldbeker cyclocross kwam zijn prijs 
in ontvangst nemen. Naast hem Sven Nys 
die knap tweede werd en Zdenek Stybar. 

5. De genodigden van het galadiner 
konden genieten van een culinair 
hoogstandje. Nog even tot rust komen 
voor de wielergekte van start gaat! 

5
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1. De internationale UCI-top kwam op vrijdag 27 januari bijeen 
in de Kokpit van het gemeentehuis voor hun  
UCI management commitee. 

2. Een blik in het perscentrum aan de R. Vandammestraat.

3. Zo’n 250 journalisten maakten daar hun opwachting. 
Het persteam legde hen in de watten en kreeg heel wat 
complimenten terug!

UCI management 
comittee

3

Perscentrum



Laatste briefing voor de 
K-hostessen! Bijna allemaal 
personeelsleden van de gemeente 
die zich keihard hebben ingezet, 
samen met de leerlingen van de 
hotelschool Ter Duinen.

De gemeente werkte samen met de firma’s Gourmet Invent en Twice voor de 
organisatie van de VIP.   Zo verrezen twee gigantische tenten op het terrein onder 
de naam VIP HERYGERS en VIP HOUVENAEGHEL. Heel wat VIP’s kregen kippenvel 
bij het betreden van de tenten. Per tent werden meer dan 2.500 genodigden 
verwend. Een streling voor het oog en de smaakpapillen. 

Meer dan 5800 VIPS passeerden 
tijdens het WK weekend in het 
VIP WELCOME CENTER. Stijlvol 
ingericht in de Koksijdse kleuren en 
professioneel uitgebaat door een 
enthousiast team medewerkers.

VIP
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Howard Gutman, ambassadeur van de 
Verenigde Staten was samen met zijn vrouw 
eregast in Koksijde. Kwam hij al eens kijken 
hoe ze het volgend jaar in Louisville moeten 
aanpakken?

Ook Pieter De Crem, Vincent Van 
Quickenborne, Joke Schauvliege, Philippe 
Muyters en Hilde Crevits waren er.

Andere politieke kopstukken die door onze burgemeester werden verwelkomd zijn o.a. 
vicepremier Johan Vandelanotte, premier Elio Di Rupo, minister-president Kris Peeters, Stefaan 
De Clerck, gedeputeerde Guido Decorte, Yves Leterme en minister Geert Bourgeois.

Veel mooi volk in de VIP...



Supporters... zonder jullie geen WK!
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1. Honderden enthousiaste supporters 
waren naar Koksijde afgezakt met de bus. Zij zijn alvast helemaal cyclo! 

2. Enkele Nederlandse supporters 
zorgden voor hun eigen VIP-tribune. 

3. ‘t Zijn toch rare jongens die 
Noorderburen.

4. Spitsvondige supporters...
5. Een Zwitserse delegatie 

introduceerde in Koksijde enkele 
bijzondere supportersattributen…

6. Deze supporters maakten er alvast 
een gezellig feestje van. Gelukkig 
was er voldoende drank voorzien. 

7. De supporters van ‘Pink Panther’ 
Zdenek Stybar zorgden alvast voor 
een kleurrijk WK! 

5
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1. Mathieu Van der Poel (NL) kon de eerste 
plaats bij de junioren bemachtigen. Hij 
had enkele seconden voorsprong op 
onze Belgische Wout Van Aert en de 
Franse Quentin Jauregui. 

2. Lars Van der Haar (NL) won het WK 
veldrijden voor de beloften. De Belgische 
Wietse Bosmans werd knap tweede, 
Michiel Van der Heijden (NL) werd derde. 

3. Topfavoriete Marianne Vos (NL) kwam 
als eerste over de eindmeet. Zij werd 
gevolgd door Daphny van den Brand 
(NL). Sanne Cant, onze Belgische trots 
kon de derde plaats veroveren. 

4. De jongeren van de U23 wachten in 
spanning op het startschot! 

5. De coördinator van het WK, Jan 
Deramoudt geconcentreerd maar ook 
genietend…

6. Sporza haalde ook acrobatentoeren uit 
om het WK perfect in beeld te brengen. 

7. Oranje boven bij de junioren. Eerstejaars 
junior (!) Mathieu van der Poel wordt 
wereldkampioen.

8. Marianne Vos laat de concurrentie ver 
achter zich.

1
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1. De commentatoren van het WK veldrijden maken 
zich klaar voor de finale. Op de foto: André Meganck, 
Michel Wuyts en Paul Herygers.  

2. Alle renners klaar voor de start. Toen was alles nog 
mogelijk…. 

3. Zeven Belgen op een rij... Pure luxe!
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1. Sfeervolle aankomstzone, iedereen met de handen op elkaar!

2. Koning Albert groet het publiek bij zijn aankomst in Koksijde. Hij wordt 
geflankeerd door onze burgemeester en premier Elio Di Rupo. 

3. Voorzitter van de veloclub Verenigde Vrienden, parcoursbouwer en 
sportief ambassadeur Walter Maes en zijn rechterhand Gilbert Pauwels 
kregen een privé audiëntie bij de Koning. Een mooie kroon op hun werk!

4. Een zicht op de eerste rij van de eretribune.

3



1. Een trotse Niels Albert toont zijn WK-trofee 
aan het publiek. Naast hem staan Rob 
Peeters en Kevin Pauwels. 

2. Premier Elio Di Rupo,  minister-president  
Kris Peeters, Koning Albert en 
burgemeester Marc Vanden Bussche 
staan klaar om Niels Albert te feliciteren 
met zijn overwinning. 

3. De Belgische veldrijderstop tijdens de 
persconferentie, klaar voor een spervuur 
aan vragen. 

4. Koning Albert groet zandkoning Albert.

5. Kersvers wereldkampioen Niels Albert 
krijgt felicitaties van de premier en de 
minister-president.

1
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(Zand)koning Albert, er zijn nog Belgen!



1.  Burgemeester 
Vanden Bussche 
omringd door 
de mooie 
bloemenmeisjes. 
Zij maakten de 
podiumceremonie 
af en hielpen ook 
een handje in de 
VIP!

2. Onze duinen vormden natuurlijke 
tribunes, wat een sfeer!

3. Officiële vlagoverdracht. Koksijde geeft 
de fakkel door aan Louisville (USA). 
Good luck guys!

4. De wedstrijd in Tij-dingen was een 
succes! Dit zijn de winnaars van de 
pronostiek; 1e plaats: André D’Haene,  
2e plaats: Werner Pollefeyt,  
3e plaats: Albert Teirlinck,  
4e plaats: Andrea Kerrebrouck en  
5e plaats: Gilbert Devroe.

3 4
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1. Waar Koksijde? Hoe Koksijde? Wanneer Koksijde? Overal Koksijde!

2. Koksijde kreeg het UCI recyclinglabel en ging er dan ook helemaal 
voor. Op zaterdag kon het terrein nagenoeg proper gehouden 
worden door de inspanning van deze mensen. Op zondag was dat 
niet evident, maar er werd met man en macht gewerkt!

3. De technische diensten zorgde voor een creatieve manier om de 
plastic bekertjes te verzamelen. 

4. De gemeente ging de uitdaging aan om verregaande 
milieumaatregelen te introduceren in de veldritwereld. Zij slaagden 
hier wonderwel in! Deze twee grappige afvalfiguren toonden alvast 
hoe het niet moet! 

5. De personeelsleden van de gemeente Koksijde trotseerden met z’n 
allen de koude om het achtergebleven afval te verwijderen en de 
duinen in ere te herstellen. Dit kan alvast tellen als een geslaagde 
teambuilding. 

2
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Niels Albert finishte als eerste. Hij reed een spectaculaire one-man-show en liet dé topfavoriet Sven Nys 
achterwege! In de gemeenteraadszitting van 27 februari 2012 kreeg Niels Albert de titel van ‘ereburger’ van 
Koksijde.
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Met dank aan volgende partners 

TICKETS ZATERDAG
15.296 tickets waarvan: 
• 1.376 gratis via sponsors en bestuur
• 452 via De Lijn en NMBS
• 500 vips
• 2.147 tickets inwoners en tweede residenten
• Saldo verkoop zaterdagkaarten en combitickets

TICKETS ZONDAG
61.901 tickets waarvan: 
• 2.589 gratis tickets via sponsors en bestuur
• 6.507 via NMBS (en De Lijn)
• 4.500 vips
• 3.500 CERA
• 7.352 tickets inwoners en tweede residenten
• 3.000 tickets actie Belgacom via hun winkels
• Saldo verkoop zondagkaarten en combitickets

SUPPORTERSBUSSEN
Zaterdag: 31 bussen, op zondag 227 bussen. 

MOBILHOMES: 
Tijdens het WK-weekend werden zo’n 250 mobilehomes geteld. 

AFVAL: 
In totaal werd er 18.666 kg restafval verwerkt die afkomstig was van 
het WK-terrein. 

TV-KIJKERS
• 1.655.711 kijkers zagen Niels Albert over de finish rijden. 
• 7de best bekeken sportprogramma ooit
• Het best bekeken sportprogramma ooit op zondagnamiddag!

OPENBAAR VERVOER
Voorlopige cijfers NMBS: 
• 4.850 mensen maakten gebruik van de B-dagtrip. Daarnaast 
  werden ook nog eens 1.062 gewone tickets verkocht. 
• Naar schatting kwamen 3.200 reizigers aan in het station van  
 Veurne, zo’n 6.000 reizigers stapten af in het station van Koksijde. 
Voorlopige cijfers De Lijn: 
• Zo’n 44.267 mensen kwamen naar het WK met de tram of bus  
 (heen en terug) 

AANTAL MEDEWERKERS: 
Zo’n kleine 1.500 medewerkers (waarvan 386 vrijwilligers, 208 
mensen van de politie en 168 mensen van het Rode Kruis) stonden 
paraat tijdens het WK-weekend. De VRT stuurde 140 medewerkers. 

Het WK in cijfers …	 	

¨


