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KORTRIJK EN ZWEVEGEM BUNDELEN KRACHTEN VOOR GROTE PRIJS MARCEL KINT

Een koers als eerbetoon aan
een flandrien en ereburger
KORTRIJK/ ZWEVEGEM
Wielervereniging Boldershof en Comité Konvert
Kortrijk Koerse slaan de
handen in elkaar om één
grote koers te organiseren: de Grote Prijs Marcel
Kint. Die gaat door op 20
augustus 2021, met start
in Zwevegem en aankomst in Kortrijk. “We
wilden een koers, steviger
dan ooit, waar Marcel
Kint als ereburger de nodige aandacht verdient.”

DOOR PETER VAN HERZEELE

DIGITAAL

www.kw.be/digitaal
KW Kortrijk-Menen
Krant van West-Vlaanderen

@KWKortrijkMenen
@kweeet
Scan deze code en
lees KW op tablet of smartphone

_________
“We willen
een gevestigde
waarde worden
tussen de
klassiekers hier
in de regio”
ALEXANDER LEMAYEUR
VOORZITTER KORTRIJK
KOERSE

_________

zevende manche binnen de Beker
van België.”
“Ik ben ervan overtuigd dat dit
een goede stap voorwaarts is voor

COLOFON

Van links: Marniek Kint (kleinzoon van de flandrien naar wie de koers wordt genoemd), Dirk Declercq, Alexander Lemayeur,
Danny Bonte, Kristof Vanfleteren en Benoit Ockier. De krachten gebundeld voor een straffere koers. (foto David Barbe)

de GP Marcel Kint en het eerbetoon aan mijn grootvader”, zegt
Marniek Kint, de kleinzoon van
Marcel.

STEVIGER DAN OOIT
Beide organisaties hadden zich
noodgedwongen dezelfde vragen
gesteld over de haalbaarheid en
de toekomst van hun afzonderlijke wedstrijden. “De handdoek
gooien was nooit een optie, maar
uit boeiende gesprekken bleek algauw dat dit meer kon worden:
een koers, steviger dan ooit, waar
Marcel Kint als ereburger de nodige aandacht verdient”, luidt
het.
“Met de verjonging van het bestuur van Kortrijk Koerse, intussen toch al een kleine tien jaar

gen krijgen. Zoals het er nu naar
uitziet, zullen de renners twee
keer de Kluisberg en de Tiegemberg voor de wielen geschoven
krijgen, alsook kasseistroken zoals Beerbos en Varent.
“Een selectiever parcours, met als
doel nog meer toprenners aan de
start te krijgen van de wedstrijd”,
zegt Alexander Lemayeur. “Vorige
jaren verwelkomde de GP Marcel
Kint alvast heel wat grote elitewielerploegen. En dat maakt net
ook deel uit van onze toekomstvisie: een gevestigde waarde worden binnen de wielerklassiekers
in de regio Zuid-West-Vlaanderen. En wie weet misschien ooit –
zoals Waregem in 1957 – het wereldkampioenschap wielrennen
naar Kortrijk halen.”

geleden, werden jaar na jaar belangrijke stappen vooruit gezet in
het succesverhaal van onze wedstrijd. Zoveel tijd later maken we
nu een gedurfde en uiteindelijk
logische keuze: een grote stap
voorwaarts in de sportieve rangschikking van ons koersgebeuren”, zegt Alexander Lemayeur,
huidig voorzitter van Kortrijk
Koerse.

BERGEN EN KASSEIEN
De nieuwe wedstrijd van 200 kilometer wordt gereden op 20 augustus 2021, met vertrek in Zwevegem en aankomst in Kortrijk.
Zo krijgt Kortrijk hierdoor een
aankomst van de Bingoal Cycling
Cup-Beker van België. Het parcours zal enkele grote aanpassin-
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In plaats van elk afzonderlijk een
koers te organiseren – de Grote
Prijs Marcel Kint en het criterium
Konvert Kortrijk Koerse – bundelen Wielervereniging Boldershof
en Kortrijk Koerse vanaf 2021 de
krachten en organiseren zij samen de Grote Prijs Marcel Kint op
20 augustus, vlak na de Ronde
van Frankrijk en voor de vakantieperiode.
Beide verenigingen vormen nu
samen één organisatie en één bestuur. De wedstrijd De Grote Prijs
Marcel Kint is nu onderdeel van
het UCI European Circuit categorie 1.1. en de doelstelling van de
nieuwe organisatie is om een
wedstrijd te organiseren waardig
aan de Pro Series of World Tour.
“De weloverwogen overstap van
de kermiskoers Kortrijk Koerse
naar uiteindelijk een UCI 1.1
koers kan door het samengaan
van beide verenigingen nog verder groeien, en dit tot ongekende
hoogtes in de wielerwereld”,
duidt Dirk Declercq, huidig voorzitter van de GP Marcel Kint. “De
wedstrijd ter ere van flandrien
Marcel Kint zal nadrukkelijker op
de kaart staan, na de Tour, als
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