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Nokere Koerse start tot 2024 in Deinze
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Deinze is de start van Danilith Nokere Koerse nog niet beu. Dat is af te leiden uit het interview dat de Deinse sportschepen Norbert De Mey had met sportjournalist Carl Berteele (VRT) bij de voorstelling van de 74ste editie van Nokere Koerse.
“De affiche van de vzw Nokere Sport indachtig: ‘Zo’n Koerse raak je nooit beeuuuh!’ bereikten we met voorzitter Marc Van Cauwenberghe en koersdirecteur Rony De Sloovere een akkoord dat we ook in de komende vijf jaar de start van Nokere Koerse op de Markt in Deinze laten plaatsvinden”, zegt De Mey (Open Deinze).
“Zeker nu deze belangrijke wedstrijd wordt voorafgegaan door een internationale UCI-wedstrijd voor dames die om 9.45 uur starten. Of Deinze in de toekomst nog de start van de wielerklassieker Gent-Wevelgem zal verzorgen, is een andere vraag. Het dossier ligt ter bespreking op tafel, want er is een smak geld mee gemoeid.”
“Nu is belangrijk dat we de organisatoren van Nokere helpen om hun wedstrijd naar het topniveau te tillen dat ze willen bereiken. We zijn tezelfdertijd blij dat we de zaterdag voordien, op zaterdag 16 maart, dankzij Nokere Sport de elite van de juniores uit binnen- en buitenland mogen verwelkomen. De startplaats legden we voor hen vast in Nevele. Daar woonden tal van wielerkampioenen, zoals wijlen Rudy Dhaenens, wereldkampioen in 1990 en het geslacht Planckaert.”
Internationale erkenning
Jo Planckaert, een telg van dat roemrijke wielergeslacht, was op de geslaagde persvoorstelling in Kruisem de eregast. In het bijzijn van zijn gewezen burgemeester Johan Cornelis (CD&V) van Nevele, nu schepen in Deinze, vertelde Jo dat Nokere Koerse de afgelopen 25 jaar een sprong naar voren heeft genomen en internationale erkenning krijgt. Niet voor niets zenden Sporza en Eurosport de wedstrijd dan ook rechtstreeks uit.
Het leuke achter Jo’s verhaal was dat hij in 1995, toen hij Nokere Koerse won, aan Adri van der Poel, de vader van veldrijder Mathieu, vroeg om voor hem de spurt aan te trekken tegen een vergoeding van 10.000 frank, 250 euro. “Ik denk dat dit nu niet meer gebeurt”, zegt Jo. “Als Mathieu, zoals gepland aan de start verschijnt, zal hij Nokere Koerse willen winnen.”
Niemand van de sprekers durfde een favoriet voorop stellen, maar andere blikvangers bij de start in Deinze en aankomst in Nokere worden zeker Wout van Aert en Remco Evenepoel. “Laatstgenoemde reed vorig jaar bij de juniores mee maar kwam ten val. Nu aast hij mogelijk op revanche”, zeggen koersdirecteur Rony De Sloovere en Robrecht Bothuyne.
“Duidelijk is dat onze wedstrijden meer en meer aan belangstelling winnen. Bij de junioren hebben we zelfs meer dan vijfentwintig teams moeten weigeren. Gegarandeerd veel volk dus, zowel bij de start in Deinze als de aankomst in Nokere voor alle wedstrijden.”

