”There’s no koerse like Nokere Koerse”
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’There’s no koerse like Nokere Koerse.’ Met die slogan hopen de organisatoren de bekendheid van de wielerwedstrijd
nog te vergroten. “De gezelligheid en sfeer van een kermiskoers, gekoppeld aan de sportieve uitstraling van een
internationale semi-klassieker. Dat is wat ons uniek maakt”, aldus woordvoerder Robrecht Bothuyne die ook de komst
van een cyclotocht voor wielertoeristen aankondigt.
Danilith Nokere Koerse kreeg dit jaar het label ‘hors catégorie’ opgekleefd en behoort daarmee tot een van de tien
belangrijkste wielerwedstrijden van ons land. “Toch zal de gezelligheid van een kermiskoers hier altijd blijven bestaan”,
steekt ondervoorzitter en woordvoerder Robrecht Bothuyne van wal.
”We zijn ooit gestart als een van de honderden kermiskoersen in ons land en die sfeer komt in Nokere-dorp nog elk jaar
terug met dank aan de zeven plaatselijke ronden die de renners hier rijden. Dat maakt ons uniek. Vandaar de slogan:
‘There’s no koerse like Nokere Koerse’.
We zien trouwens dat ook grotere koersen opnieuw beginnen met plaatselijke ronden die de sfeer enkel ten goede
komen. Denk maar aan de Ronde van Vlaanderen.” Bij de slogan hoort ook een nieuw logo, waar onder andere de
aankomststreep op Nokereberg in zit verwerkt.
Gisteravond werden ook nog een hele resem andere nieuwigheden voorgesteld. Zo wordt Danilith Nokere Koerse
voortaan een vierdaags evenement met activiteiten voor jong en oud. Het feestgebeuren start bij de volgende editie al op
vrijdagavond met de Nokere Koerse-afterworkparty. “Elk jaar poten we een tent neer die bijzonder veel geld kost. Die
willen we nu wat beter gaan benutten met onder andere een afterworkparty die rond 17 uur zal beginnen”, vervolgt
Bothuyne. Op zaterdagnamiddag vindt een koers voor junioren plaats. “Die werd opgewaardeerd naar een internationale
wedstrijd. Dat laat ons toe om meer buitenlandse ploegen te aanvaarden. De interesse om hier in Nokere te rijden is echt
wel groot.” Eerder op zaterdag zal ook weer een wielerinitiatie plaatsvinden voor jongeren tussen 8 en 14 jaar. Onder
begeleiding kunnen de jonge wielrenners hun techniek bijschaven op een hindernissenparcours en een rondje afleggen
over het parcours van Nokere Koerse.
Goed nieuws ook voor de wielertoeristen. Zij zullen zich op zondag 12 maart kunnen bewijzen tijdens de Danilith Nokere
Koerse Cyclo.
”We voorzien ritten van 60, 90, 120 en 150 kilometer. De start zal eveneens in Deinze liggen en deelnemers zullen
ervaren hoe het voelt om over de finishlijn op de Nokereberg te rijden. We werken hiervoor samen met Flanders Classics,
wat het evenement onmiddellijk heel wat uitstraling geeft.” De 72ste editie van Nokere Koerse vindt plaats op woensdag
15 maart.
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