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Vier dagen sport en feest op en rond Nokereberg
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De afterwork party Depart Canard, een wielerinitiatie voor kinderen, een recreatieve rit voor wielertoeristen en wedstrijden voor junioren, dames en elite mannen: dat is het gevulde menu van de 74ste Danilith Nokere Koerse.
“Danilith Nokere Koerse 2019 is niet een, maar vier dagen sportieve ambiance”, benadrukt Robrecht Bothuyne, ondervoorzitter en woordvoerder van het organisatiecomité Nokere Sport. “We openen morgen vrijdag vanaf 18.30 uur met de Danilith Nokere Koerse afterwork party Depart Canard in de tent op het voetbalterrein langs de Waregemsestraat in Nokere. We bieden een vernieuwd concept aan met dj Dirk Stoops, een gin- en jeneverbar en lekkere tapas en hapjes. De toegang is gratis.”
Op zaterdagvoormiddag is er de vijfde editie van de wielerinitiatie voor kinderen van acht tot twaalf jaar, in samenwerking met de Vlaamse Wielerschool en de Kruisemse sportdienst.
“De kids kunnen hun fietsbehendigheid testen en trainen onder leiding van ervaren trainers. En uiteraard fietsen ze onder begeleiding hun eigen Danilith Nokere Koerse. Inschrijven kan via sport@kruisem.be. In de namiddag is er dan de vierde Danilith Nokere Koerse voor junioren. We krijgen nationale en internationale toppers aan de start in Nevele. De aankomst in Nokere wordt rond 16.30 uur verwacht.”
Zondag wordt plaats geruimd voor de Danilith Nokere Koerse Cyclo met parcoursen van 62, 96, 124 en 157 kilometer. Dit event voor wielertoeristen wordt georganiseerd in samenwerking met Flanders Classics en Golazo en past in de Etixx Classics Tour, een reeks wielertoeristentochten verbonden aan wielerklassiekers.
“Maar woensdag 20 maart is de hoogdag met voor het eerst een dameswedstrijd”, zegt Robrecht Bothuyne. “Tweevoudig vice-olympisch kampioene Emma Johansson is de ambassadrice van onze wedstrijd. Die geniet ook heel wat mediabelangstelling. Meteen na de aankomst van de mannen wordt een samenvatting van de dameswedstrijd uitgezonden op Sporza.”
In de namiddag is er dan de koers voor elite mannen. “Na een lange lus door de Vlaamse Ardennen, volgen vier plaatselijke ronden en tot slot twee ronden op kasseien. In die laatste lussen zijn telkens niet minder dan acht kasseizones opgenomen. Het peloton rijdt zeven keer over Nokereberg. Aan de start in Deinze krijgen we niet minder dan negen World Tour-teams en vijftien procontinentale ploegen. Rond 17 uur weten we wie de opvolger wordt van Fabio Jakobsen. Het wordt in Nokere ongetwijfeld weer een groot volksfeest.”

