
PERSBERICHT

Brussel, 16 januari 2018 – De Grand Départ van de 106de editie van de Tour de France vindt voor de tweede keer plaats 
in Brussel. De eerste keer was in 1958! Op 6 en 7 juli 2019 vormt België immers het decor voor een van de grootste 
sportevenementen ter wereld. 

Op dinsdag 16 januari vond een persconferentie plaats in het nieuwe auditorium van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België in aanwezigheid van Eddy Merckx, die eens te meer een ovatie kreeg toen hij het woord nam.
Christian Prudhomme, Directeur van de Tour de France, Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel, en Alain 
Courtois, Eerste Schepen van de Stad Brussel die ook instaat voor Sport, onthulden de eerste wetenswaardigheden 
over deze legendarische wedstrijd voor een zaal vol journalisten en vertegenwoordigers uit de economische en politieke 
wereld.

Niet vergeten:

-   De 106de Tour de France gaat van start met twee etappes in en rond de hoofdstad van België en de Europese Unie, 
waarvan één ploegentijdrit.

-   Met deze Grand Départ plaatsen we de geschiedenis van de gele trui in de kijker: het is immers honderd jaar 
geleden dat het concept van het meest begeerde truitje uit de wielersport werd bedacht (in 1919) en het is ook de 
vijftigste verjaardag van de eerste overwinning van de Ronde van Frankrijk door Eddy Merckx.

De Tour de France 2019 gaat op 6 juli 2019 van start in onze hoofdstad met twee etappes in en rond Brussel. Het is de 
vijfde keer dat een Grand Départ in België wordt georganiseerd, en de tweede keer in Brussel sinds 1958.
In de eerste etappe doorkruist het peloton enkele belangrijke plaatsen die de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk 
verbindt met die van de Belgische wielersport. Na een lus rond Brussel, dwars door Vlaanderen en Wallonië, zullen de 
renners zich aan elkaar meten op de mythische muur van Geraardsbergen. Aan het einde van de etappe passeren zij 
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, waar Eddy Merckx in 1969 voor het eerst de gele trui mocht aantrekken, het begin 
van de eerste van zijn vijf tourzeges.
Negen jaar na de overwinning van Alessandro Petacchi in de straten van Brussel zijn de sprinters opnieuw aan zet.  
Op dag twee zal de ploegentijdrit de monumenten van de hoofdstad tussen het Koninklijk Paleis en het Atomium eren. 

Het beloven meteen twee geduchte ritten te worden voor wie ervan droomt aan de zijde van Eddy Merckx op de lijst van 
de tourwinnaars te prijken.

Alle info is terug te vinden op onze website www.brussel.be/tourdefrance2019 en www.brussel.be/persberichten.
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