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Jolien Verschueren en Tim Merlier openen crossparcours
Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand - 05 Jan. 2018
In samenwerking met de Kruishoutemse veldritcoryfeeën Jolien Verschueren en Tim Merlier heeft het gemeentebestuur een gloednieuw technisch fietsparcours geopend op de Kerkakkers aan de Warandestraat in Kruishoutem. Het parcours is bedoeld voor cyclocrossers en mountainbikers.
“Op de Kerkakkers hebben we een Finse piste en je kan er terecht voor voetbal, tennis en beachvolleybal. Nu komt daar een uitdagend parcours voor cyclocrossers en mountainbikers bij”, opent schepen van Sport Robrecht Bothuyne (CD&V). “Het mooie is dat we het crossparcours met onze eigen technische dienst hebben aangelegd en dat op advies van onze eigen veldrijders Jolien Verschueren en Tim Merlier. Het parcours is ongeveer 650 meter lang en bestaat uit verschillende hindernissen zoals balkjes, een steile brug, een heuvelzone, een wasbord en een zandbak. Voldoende uitdagende elementen dus die fietsers van jong tot oud toelaten om hun techniek te oefenen in een veilige omgeving.”
“En dat geldt dus niet alleen voor onze bekende veldrijders Tim en Jolien”, vervolgt Bothuyne. “Het parcours is voor iedereen toegankelijk en zal als uitbreiding opgenomen worden in de permanente Kruishoutemse mountainbikeroute die vlak bij de Kerkakkers loopt. Daarnaast zal het ook dienst doen als oefenparcours voor mountainbike-initiaties en sportkampen die door de sportdienst van Kruishoutem georganiseerd worden.”
Het nieuwe fietsparcours werd gisteren officieel geopend in aanwezigheid van Jolien Verschueren en Tim Merlier. Samen met de kinderen die het sportkamp in de kerstvakantie volgen, legden zij de eerste rondjes op het parcours af.
Initiaties
Robrecht Bothuyne: “De aanleg van het crossparcours kadert in een sportbeleid waarin de fiets een belangrijke positie neemt. We organiseren voor jong en oud tal van activiteiten en de sportdienst verhuurt ook mountainbikes voor wie eens wil proeven van deze sport.”
Tijdens de maanden mei en juni worden mountainbike-initiaties georganiseerd voor jongeren en in samenwerking met de sportdienst plant de vzw Nokere Sport ook een wielerinitiatie. Voorts staan dit jaar sportklassen met mountainbiken voor de Kruishoutemse scholen op het programma en tijdens de zomervakantie zijn drie fietskampen gepland.
Fietsaanbod via www.kruishoutem.be.

