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Kinderen rijden eigen Nokere Koerse
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Zo’n vijftig kinderen tussen 8 en 12 jaar hebben zaterdag hun eigen Nokere Koerse gereden. “Plezant, maar de kasseien van Nokereberg naar boven fietsen, is toch lastiger dan gedacht”, klonk het bij de moedige deelnemers.
Danilith Nokere Koerse wordt pas woensdag verreden, maar een vijftigtal kinderen reden zaterdag al hun eigen wedstrijd tijdens een wielerinitiatie van Nokere Sport en de Vlaamse Wielerschool.
”De kasseiklassiekers staan weer voor de deur en dat doet bij veel kinderen de fietsbenen jeuken. Vandaar dit initiatief”, zegt woordvoerder Robrecht Bothuyne van Nokere Sport.
Techniek bijschaven
Onder begeleiding van wielerlegende Eric Van Lancker konden de jonge wielrenners eerst hun techniek bijschaven op een hindernissenparcours. De kinderen slalomden tussen kegels en hoepels en reden over balken. “Het is niet altijd makkelijk om je evenwicht te bewaren, maar tot nu toe lukt het wonderwel”, vertelt Matteo Declercq (8) uit Nokere. “Belangrijk is om niet te veel snelheid te nemen in de bochten. En ik ben het ook wel gewoon om te fietsen. Zo ga ik elke zondag op pad met mijn papa, maar een echte wielrenner wil ik niet worden. Het lijkt me toch wat gevaarlijk als je ziet hoe snel ze soms rijden.”
Eens de kinderen de kneepjes van het vak onder de knie hadden, mochten ze ook een rondje afleggen op het parcours van Nokere Koerse, inclusief de kasseien van Nokereberg. Niet evident, zo bleek. Verschillende deelnemers hadden dan ook een duwtje in de rug nodig. “Het is voor mij een eerste kennismaking met de wielersport”, aldus Arno Heyerick (8).
”Ik ben eigenlijk meer een basketter, maar ik wou het toch eens proberen. Plezant, maar de Nokereberg naar boven fietsen is toch lastiger dan gedacht. Papa heeft dan ook een beetje moeten duwen”, lacht hij. Vader Yves Heyerick genoot ook zelf met volle teugen. “Ik was vroeger een fervent wielrenner. Het is dan ook leuk om te zien dat ook mijn zoon er van geniet. Al zal hij het misschien wel leuker vinden om woensdag mee te komen supporteren in plaats van zelf op de trappers te staan.”
Plezier
Begeleider en ex-wielerprof Eric Van Lancker toonde zich tevreden. “Je ziet duidelijk een verschil in niveau tussen de deelnemers, maar het plezier stond vandaag voorop. Of er echt talent tussen zit, weet ik trouwens niet. Het is moeilijk om dat al op die leeftijd te zien. Al zat het met de motivatie zeker goed.” Gisteren beklommen trouwens nog heel wat meer wielrenners Nokereberg tijdens de eerste Danilith Nokere Koerse Cyclo. De wielertoeristen konden kiezen uit vier afstanden van 60, 90, 125 en 155 kilometer.
Ook voor hen lag de finish op de mythische Nokereberg. Nu is het vooral aftellen naar woensdag. De weersverwachting ziet er alvast goed uit.

