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Nokere Koerse in de finale over kasseien naar Huise en Wannegem
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Ook volgend jaar (14/3) ondergaat het parcours van Nokere Koerse wijzigingen. Deels in het teken van de nakende gemeentefusie tussen Kruishoutem en Zingem. In de finale worden kasseien in Huise en Wannegem aangedaan. De Nokereberg wordt zeven keer beklommen.
Bij Willy Naessens in Wortegem werd gisterenavond een netwerkevent georganiseerd rond Nokere Koerse. De inrichters van deze voorjaarswedstrijd buiten categorie (1HC) maakten hun vernieuwd parcours bekend. Om de spanning te verhogen werd dit jaar al een extra lus over de kasseien van de Herlegemstraat ingelast. Toch kwam het op 15 maart tot een massaspurt die makkelijk gewonnen werd door de Fransman Nacer Bouhanni.
”De ziel van onze wedstrijd verloochenen we niet. De Nokereberg blijft het hart van onze koers”, benadrukt gedelegeerd bestuurder en koersdirecteur Rony De Sloovere. “Onze aankomst op een kasseiklim is uniek, maar we zullen proberen de spanning te verhogen.”
”We zullen niet meer via de ring rond Waregem naar het centrum van Kruishoutem rijden, maar via de Driekavenstraat”, gaat Rony De Sloovere verder. “Zo doen we vier keer de kasseien van de Herlegemstraat, vier maal de beklimming van de Stokstraat en uiteraard ook vier keer de Nokereberg. Na die vier kleinere lokale rondjes doen we nog twee grote ronden van 29 kilometer. We doen tijdens die twee afsluitende ronden een groot deel van Zingem aan. Kruishoutem en Zingem worden binnenkort één gemeente. Met onze Danilith Nokere Koerse spelen we daar op in. We brengen de finale van onze koers ook naar Huise en Ouwegem.”
In het centrum van Kruishoutem zal het peloton in de voorlaatste ronde naar Lozer rijden. Via Ouwegem gaat het even over de N60. Ter hoogte van de Lange Ast wordt afgedraaid. Daarna worden de renners ook over de kasseien van Huisedorp, Huisepontweg, Wannegemdorp en Kouterstraat gestuurd. “Ook al zoeken we de traditionele kasseihellingen in de Vlaamse Ardennen niet op, de laatste twee toeren worden echte kasseironden.” (FHN)
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