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Nokere Koerse brengt finale ook naar Zingem
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De fusie met buurgemeente Zingem inspireert de organisatoren van de wielerwedstrijd Danilith Nokere Koerse tot een flinke parcourswijziging. Nokereberg in Nokere blijft het hart van de wedstrijd, maar de finale wordt voortaan ook in Zingem gereden.
De Danilith Nokere Koerse, intussen een wielerwedstrijd hors categorie, wordt volgend jaar op woensdag 14 maart gereden. Zoals de voorbije jaren gaat de wedstrijd op de Markt in Deinze van start. De renners krijgen dan een flink gewijzigd parcours voor de wielen geschoven.
Vervolgens wordt een grote ronde van 76 kilometer afgewerkt, met onder andere een eerste keer Nokereberg en de Tiegemberg. Daarna rijdt het peloton vier plaatselijke ronden van veertien kilometer, van Nokere naar Waregem en via de Driekavenstraat terug richting Kruishoutem met telkens ook de kasseien van de Herlegemstraat en de beklimming van de Stokstraat. Ten slotte volgen twee ronden van 29 kilometer met daarin een flinke brok op het grondgebied van de gemeente Zingem.
“Met dit parcours willen we meer spanning in de wedstrijd brengen”, zegt koersdirecteur en gedelegeerd bestuur Rony De Sloovere. “Maar we verloochenen natuurlijk de ziel van onze wedstrijd niet. Nokereberg is en blijft het hart van Nokere Koerse. Een aankomst bergop, op kasseien, is trouwens uniek in de wereld.”
Verder spelen ze in op de fusie. “Zingem en Kruishoutem worden binnenkort de gemeente Kruisem en daarom brengen we de finale van de wedstrijd ook naar Zingem. Die laatste twee ronden beloven spektakel. Na de Lange Ast gaan we over de kasseien van Huisedorp, de Huisepontweg, Wannegemdorp en ten slotte ook nog de Kouterstraat. Vandaar gaat het dan terug naar Nokere, met de beklimming van Nokereberg.”
Vierdaags evenement
“Danilith Nokere Koerse krijgt een meer gevarieerd parcours met een eigen identiteit”, vult woordvoerder Robrecht Bothuyne aan. “We zoeken niet de klassieke hellingen in de Vlaamse Ardennen op, maar door de toevoeging van enkele kasseistroken krijgen sterke renners wel de kans om met een snedige demarrage het verschil te maken. Tegelijk krijgen de toeschouwers in Nokere de renners zeven keer te zien. Nokereberg is echt een arena waar de koers te voelen en te proeven zal zijn. We plaatsen opnieuw een groot scherm zodat de toeschouwers niets hoeven te missen.”
Danilith Nokere Koerse is in 2018 opnieuw een vierdaags evenement. De opener is een afterworkparty op vrijdag 9 maart, gevolgd op zaterdag 10 maart door een wielerinitiatie voor acht- tot veertienjarigen en de internationale juniorenwedstrijd. Op zondag is er de tweede editie van Danilith Nokere Koerse Cyclo, in samenwerking met Flanders Classics en Golazo. Op woensdag 14 maart vindt dan de elitewedstrijd plaats.
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