Klaar voor
de start

Dwars door Vlaanderen, de E3
Harelbeke, Gent-Wevelgem,
Kuurne-Brussel-Kuurne, de
Driedaagse van De Panne, de
Ronde van Vlaanderen… Het klinkt
niet alleen de wielerliefhebbers
als muziek in de oren maar ook
Veronique en Dominique Vandewalle,
Marie-Paule Vanderstraeten, Sabrina
Hollebeke, Diana Dirix en Lynn
Segers. Met gevoel voor detail zorgen
zij ervoor dat de Kortrijkse hotels elk
jaar in maart even het epicentrum
van de wielerwereld worden.

Hotels
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Vrouwelijk management van Kortrijkse
hotels legt toprenners en begeleiders in
de watten
Veronique (Parkhotel) en Dominique (Hotel Messeyne) Vandewalle,
Marie-Paule Vanderstraeten (Square Hotel), Sabrina Hollebeke (Center
Hotel), Lynn Segers (Sandton Broelhotel) en Diana Dirix (Kennedy
Hotel) hebben allemaal iets met renners. De jongste is 25, de oudste 56
maar allen zijn ze verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een
Kortrijks hotel. En in maart betekent dat, zeker voor het Parkhotel, het
Kennedy Hotel, Hotel Messeyne en Sandton Broelhotel, dat er renners
over de vloer komen. Saxo, Katusha, Acqua & Sapone, Sky, BMC, Lampre
en Omega Pharma – Quick Step zijn niet van de minste teams. “Maar
renners hebben geen sterallures”, zegt Veronique. “Die renners zorgen
voor een speciale sfeer” mengt Diana zich in het gesprek. “Zeker als je
weet dat anders het gros van onze klanten zakenmensen zijn.”

Kennedy Hotel, interieur
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Kennedy Hotel
Diana Dirix (55) is assistant manager en heeft de dagelijkse leiding
van het Kennedy Hotel in handen. Het hotel ligt op slechts 5 minuten
lopen van de Kortrijk Xpo-hallen in het President Kennedypark. Het
oudste gedeelte dateert van 1985.
“Maar dat wordt volgend jaar helemaal vernieuwd”, zegt Diana. “In
1992 werd ook al een stuk bijgebouwd en in 2001 volgde een uitbreiding van 48 tot 64 en in 2005 zelfs tot 80 kamers. Zo bieden wij moderne kamers en suites met een flatscreen-TV aan. We beschikken over
een 24 uursreceptie en gratis openbare parkeerplaatsen op het terrein.
Kennedy Hotel ligt trouwens op minder dan 10 minuten rijden van het
centrum van Kortrijk.”
Patrick Lefevere is er al jaren te gast met zijn wielerteams. Nu was
dat met Omega Pharma-Quick Step. “Ook Liquigas logeerde hier”,
zegt Diana. “Ik werk hier 20 jaar en ik heb er al die tijd renners weten
verblijven.”

“We doen alles om het de renners naar wens te maken”, aldus Diana Dirix van het Kennedy Hotel
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Square Hotel, Parkhotel en
Hotel Messeyne
We vernoemen deze 3 hotels – in totaal zijn er 19 in Kortrijk – in één
adem omdat ze verbonden zijn door een stevige familieband.
Marie-Paule Vanderstraeten (56) staat in voor het dagelijks beheer
van het in oktober 2012 geopende Square Hotel in de Groeningestraat.
Het driesterrenhotel is een zakenhotel maar leent zich evengoed als
familiehotel. “Square staat garant voor een echt 'feeling at home' gevoel”, zegt Marie-Paule. Het hotel telt 26 kamers en is gekenmerkt door
de oranje kleur die als… een rode draad doorheen het hotel loopt.
“Helaas logeren er bij mij geen renners”, geeft Marie-Paule toe. “Ik zou
dat zeker zien zitten. Ik ken die sfeer van bij mijn dochters Veronique
en Dominique, die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor het Parkhotel en Hotel Messeyne.”
Square Hotel, interieur

Veronique Vandewalle (35) is general manager van het Parkhotel op
het Stationsplein in Kortrijk.
“Saxo komt hier toch al 6 jaar over de vloer”, zegt Veronique. “Wielerploegen zoeken meestal de grotere hotels op en met onze 97 kamers horen
wij daar ongetwijfeld bij. Bovendien gaan we in 2013 nog 60 kamers
bijbouwen en komt er een ondergrondse parking voor een 50-tal wagens.
Ook Katusha en Acqua & Sapone waren hier voor de tweede maal te gast.
Renners voelen zich hier goed en dat komt niet in het minst door de internetaansluiting op alle kamers en ons health center met sauna, jacuzzi,
stoombad en fitnessruimte.”

Zus Dominique Vandewalle (32) is general manager van Hotel
Messeyne in de Groeningestraat.
“Met 27 kamers en 10 studio’s zijn wij zeker niet het grootste hotel
maar via de connecties met het Parkhotel logeren hier toch ook al 3
jaar renners. Dit jaar mochten we Sky en wereldkampioen Cavendish in
de watten leggen. Toen hij vertrok heeft hij zich nog in de keuken laten
fotograferen met het voltallige personeel.”
Square Hotel

Veronique Vandewalle van Parkhotel

Parkhotel

Katusha logeerde in het Parkhotel
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Dominique Vandewalle van Hotel Messeyne

Sky was te gast in Hotel Messeyne

Interieur Hotel Messeyne

Sandton Broelhotel

Center Hotel

Lynn Segers (25), division manager van het Sandton Broelhotel in de
Broelkaai, kreeg dit jaar BMC en Lampre over de vloer.

Sabrina Hollebeke (29) is een beetje de vreemde eend in de bijt.
Het Center Hotel op de Graanmarkt telt 30 kamers en ligt pal in het
centrum van Kortrijk. Voorlopig moet Sabrina, die het dagelijks beheer
waarneemt, het zonder renners stellen. “Maar ik zou dat zeker zien zitten”. Gezien de connecties met het Parkhotel zou het best kunnen dat
die dromen geen bedrog zullen zijn.

“Ons hotel, direct aan de oever van de Leie en tegenover de vroegere
wachttorens van de stad, heeft natuurlijk vooral toeristische troeven.
Vanuit het hotel wandel je namelijk zo de brug over naar de gezellige
binnenstad. Je vindt er tal van monumenten en een keur aan modewinkels.
Renners hebben daar uiteraard weinig oog voor. Maar het binnenzwembad is op dat vlak zeker een troef. Het hotel telt 70 charmant
ingerichte kamers en werd in 2010 overgenomen door de Nederlandse
hotelketen Sandton.”

Waslijst wensen
Er zal wel een wereld van verschil tussen zakenmensen en renners zijn,
denken wij. “Renners vragen meer aandacht want in tegenstelling tot
zakenmensen zijn zij er wel tijdens de dag”, zegt Dominique. En daar-

Lynn Segers: “Renners trekken kijkers aan.”

Sandton Broelhotel aan de Broeltorens
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Het Center Hotel, interieur

mee komen we bij het hoofdstuk willetjes en grilletjes... “Het ontbijt is
helemaal anders”, getuigt Marie-Paule. “Ik vind dat ze een beetje eentonig eten”, zegt Dominique: “vis, kip, steak of pasta met een saladbar.”
“Saxo had de chef van de Noma mee”, pikt Veronique in. “Vreemde chefs
en soigneurs moet je inderdaad toelaten in de keuken”, geeft Lynn toe.
“De toevloed van persmensen maakt het helemaal hectisch”, zegt Diana.

Vrouwen versus mannen
Renners en begeleiders laten zich natuurlijk graag in de watten leggen
door de dames. Hoe zou je zelf zijn? “Hotelmanagement is meestal in
handen van mannen maar hier zijn het toevallig dames”, zegt Dominique. “Wij hebben feeling en denken verder”, geeft Lynn meer uitleg. “In
vergelijking met mannen hebben wij ook meer oog voor details en dat

Het Center Hotel, interieur

weten de wielerploegen te appreciëren”, verduidelijkt Veronique. “Als
ze vertrekken op training of naar de wedstrijd zeg ik altijd: voorzichtig
zijn, hé. Maar ik betwijfel of ze luisteren”, zegt Diana. “Het zijn overigens vooral de managers, soigneurs en begeleiders die je moet vertroetelen”, gaat ze verder, “zij bepalen waar de ploeg overnacht.” Dat
renners meestal mooie mannen zijn, is toch ook lekker meegenomen,
opperen wij. “Het is de hele ploeg die indruk maakt”, zegt Dominique
onschuldig. “Ja, als ze vertrekken”, pikt Diana in, “staat de hele receptie
vol dames om de renners uit te zwaaien.”

Lopen
Met al die renners in huis, kruipen jullie ongetwijfeld ook zelf de fiets
op? “Maar nee, wij lopen om hen te bedienen”, schudt Dominique het

Persconferenties zorgen voor een drukte van jewelste
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Tom Boonen voor het Kennedy Hotel

hoofd. “Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat”, vult Diana aan. “Maar
ze moeten elk jaar terugkomen”, beklemtoont Veronique. “Als zij toekomen, zeg ik: de zomer is daar. Ze brengen altijd de zon mee.” Al was
dat dit jaar toch wel even anders.

MEER INFO
Kennedy Hotel***:
President Kennedypark 1, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 20 06 87 – info@hotelkennedy.be – www.hotelkennedy.be
Prijzen vanaf € 57,5 p.p. voor een kamer van 2 personen

Navolging
Wij vroegen ons af of in navolging van de echte renners ook wielertoeristen komen logeren in de Kortrijkse hotels? “Momenteel niet”,
zeggen alle dames unaniem. “Wij hebben een Noorse televisieploeg
gehad”, zegt Dominique. “De VRT komt regelmatig bij ons langs”,
pikt Diana in. “Tijdens de beurs Velofolies logeerden wel enkele
buitenlandse gasten bij ons”, zegt Veronique. “Dat was bij ons het
geval met de Ronde van Vlaanderen voor amateurs”, verduidelijkt
Sabrina. “Maar renners logies geven, is natuurlijk een goede vorm
van promotie”, gaat Lynn verder. “Heel veel mensen komen kijken.
De mecaniciens werken meestal op straat en er is het schitterende
materiaal, om nog te zwijgen over de fantastische bussen die als
blikvangers fungeren.”
De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is al jaar en dag bekend
bij het grote publiek en telt jaarlijks weer duizenden deelnemers.
Minder bekend is dat ook de grote voorjaarklassiekers met start
en aankomst in de Leiestreek een eigen editie voor wielertoeristen
hebben. Wil je zelf eens meerijden en in de beste omstandigheden
aan de start verschijnen? Kom dan deze winter de trajecten al eens
verkennen en boek 1 of 2 nachten in een van de vele kwaliteitsvolle
hotels en gastenkamers die de Leiestreek rijk is en die het gewoon
zijn om wielrenners en wielertoeristen te ontvangen. Hierboven kan
je alvast wat inspiratie opdoen. De data van deze cyclo’s vind je op
www.toerisme-leiestreek.be
© Patrick Demarest
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Square hotel***:
Groeningestraat 39, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 28 89 50 – info@squarehotel.be
www.squarehotel.be
Prijzen vanaf € 50 p.p. voor een kamer van 2 personen
Parkhotel****:
Stationsplein 2, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 22 03 03 – info.parkhotel@parkhotel.be –
www.parkhotel.be
Prijzen vanaf € 65 p.p. voor een kamer van 2 personen
Hotel Messeyne****:
Groeningestraat 17, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 21 21 66 – hotel@messeyne.com –
www.hotelmesseyne.be
Prijzen vanaf € 67,5 p.p. voor een kamer van 2 personen
Sandton Broelhotel****:
Broelkaai 8, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 21 83 51 – infobroel@hotelbroel.be – www.hotelbroel.be
Prijzen vanaf € 62,5 p.p. voor een kamer van 2 personen
Center Hotel***:
Graanmarkt 6, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 21 97 21 – info@centerhotel.be – www.centerhotel.be
Prijzen vanaf € 52 p.p. voor een kamer van 2 personen
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