4 dagen sport & feest,
in alle veiligheid

Een klassieker in wording…
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Nokere Koerse: Meer dan 70 jaar sportgeschiedenis!
1944: Stichting Wielercomité “Het Levende sport”
1999: Op de internationale wielerkalender UCI
2013: Nokere koerse werd Nokere koerse – Danilith Classic
2015: Na Oudenaarde (7x) en Ronse (4 x) wordt Deinze de
startplaats
2016: Opwaardering van de wedstrijd door UCI naar een
organisaties ‘Hors categorie’ (H.C.) zoals deel wedstrijden Flanders
Classics, Parijs-Tours, …
Vanaf 2017 werd Nokere Koerse: Danilith Nokere Koerse met
meerdere activiteiten
Kampioenen als winnaars : Briek Schotte, Marcel Kint, Walter
Godefroot, Herman Van Springel, Freddy Maertens, Gerrit
Kneteman, Gert Steegmans, Jens Keukeleire, Leon Van Bon, Nacer
Bouhanni,…

Kleppers aan de start!

Nacer Bouhanni, Ben Swift, Matteo Trentin, Tiesj
Benoot, Michal Kwiatowski, Sep Vanmarcke, Arnaud
Démare, Iljo Keisse, Jens Debusschere, Andre Greipel,
Alexander Kristoff, Jan Bakelandts, Greg Van Avermaet,
Jurgen Roelandts, Laurens Ten Dam, Thomas De Gendt,
Mark Renshaw, Bauke Mollema, Edvald Boasson Hagen,
Edward Theuns, Jasper Stuyven, Maxime Monfort, Yves
Lampaert, Stijn Devolder, Filippo Pozzatto, Michael
Matthews, Dylan Groenewegen, Wout Van Aert, Bryan
Coquard, Julian Alaphilippe,…

Winnaars van de voorbije 10 jaren
∗ 2018: Fabio Jakobsen (Ned) – Amaury Capiot – Hugo Hofstetter (Fr)
∗ 2017: Nacer Bouhanni (Fr) – Adam Blythe (Eng) - Joeri Stallaert
∗ 2016: Timothy Dupont – Kristoffer Halvorsen (Noor) – Dylan Groenewegen
(Ned)
∗ 2015: Kris Boeckmans – Justin Jules (Fr) – Scott Thwaites (Gbr)
∗ 2014: Kenny Dehaes – Tom Van Asbroeck – Nacer Bouhanni (Fr)
∗ 2013: niet verreden (wegens extreme weersomstandigheden: sneeuw)
∗ 2012: Francesco Chicci (Ita) – Kris Boeckmans – Boy Van Poppel (Ned)
∗ 2011: Gert Steegmans – Stefaan Van Dyck (Ned) – Graeme Brown (Aus)
∗ 2010: Jens Keukeleire – Kris Boeckmans - Bobbie Traksel (Ned)
∗ 2009: Graeme Brown (Aus) – Ben Swift (Gbr) – Sebastien Chavanel (Fr)
∗ 2008: Wouter Weylandt – Jurgen Roelandts – André Greipel (Ger)

Uitstraling
∗ Sinds 2016: rechtstreekse TV uitzending op VRT (375.000 kijkers) en in
meer dan 100 landen via Eurosport (4.100.000 kijkers in Europa alleen)
∗ Danilith Nokere Koerse bekend in België en ver daarbuiten (zie
hieronder)
∗ AVS en WTV-Focus: uitgebreide samenvatting en aankondiging
∗ VTM Nieuws, Rtbf en NOS: samenvatting
∗ VRT: verslag in nieuwsuitzendingen van 19u en laatavondjournaal
∗ VRT-radio: om 17u45 (Radio 1) verslag van de wedstrijd
∗ Alle nationale en regionale print-media aanwezig
∗ Duizenden toeschouwers bij de start, langs het parcours en in de
aankomstzone
∗ Eigen website: www.nokerekoerse.be met honderdduizenden
bezoekers
∗ Sociale media: facebook en twitter-account met duizenden volgers

Nokere Koerse meer dan een koers
Meer dan één dag ...
∗
∗
∗
∗

Donderdag 30/11: netwerkavond bij Industriebouw Willy Naessens
Donderdag 01/03: persvoorstelling i.s.m. het gemeentebestuur
Vrijdag 9/03: After work party
Zaterdag 10/03:
∗ wielerinitiatie jeugd i.s.m. de Vlaamse Wielerschool
∗ Internationale Juniores wedstrijd UCI - MJ 1.1

∗ Zondag 11/03:

∗ Danilith Nokere koerse voor wielertoeristen onder de vlag van Peloton
(Flanders Classics en Golazo - Etixx Classics Tour) 1.346 deelnemers in
2017 (parcours van 60-90-125-155 km)

∗ Woensdag 14/03:

∗ Internationale wielerwedstrijd voor elite op UCI kalender als Hors
Categorie 1.1 wedstrijd

PARCOURS
start in DEINZE, aankomst in NOKERE
∗ Nokere en Deinze: kleine afstand: maximale beleving
∗ Goede wisselwerking en samenwerking met stad Deinze
en veiligheidsdiensten
∗ Meerjarig contract: zekerheid en herkenbaarheid
∗ Parcoursconcentratie rond gemeente Kruisem, aankomst
in Nokere
∗ In hoofdzaak slechts 2 politiezones als partner (structureel
overleg i.k.v. veiligheidscel)
∗ 3 verschillende rondes (lussen) in functie van renners,
publiek en veiligheid

Uitgaven
∗ Totale budget organisatie 2018: +/- 425.000 euro
∗
∗
∗
∗
∗

∗
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U.C.I. Vergunning profs en juniores
Prijzengeld
Onkosten renners
Catering
Omkadering: VIP tenten en opbouw VIP dorp - reuzenschermen – parkings medewerkers – ganse VIP gebeuren – televisie en radio spots – website – TV uitzending
– optredens - …
Drukwerk (technische gids –brochure - ...)
Veiligheid: +/- 20 000 euro
∗ seingevers langs openbaar domein
∗ Private bewaking en stewards in publieksdorp en VIP-zone
∗ Parkeerwachters
∗ Bewegwijzering
∗ Stewards rennersdorp en opvang renners na wedstrijd

Budget wedstrijd Juniores UCI MJ 1.1
Budget van +/- 5.000 euro voor omkadering in organisatie van Danilith Nokere Koerse voor
wielertoeristen
Budget van 2.000 euro voor ondersteuning wielerinitiatie jeugd op zaterdagvoormiddag

Inkomsten
∗ Voor 75% uit sponsoring van bedrijven uit de streek
∗ Uit toelagen van de overheid
∗ Gemeentebestuur/ Stad + logistieke steun (start- en
aankomstplaats)
∗ Sport Vlaanderen
∗ Provincie

∗ Ticketing in de aankomstzone (ifv veiligheid!)
∗ Verkoop VIP-kaarten: 1.800 VIP’s in 7 formules.
∗ Verkoop eigen merk “Champagne Nokere Koerse”

Danilith Nokere Koerse:
vrijwilligers met professionele
partners
∗ Organiserend comité bestaande uit vrijwilligers en meer
dan 400 vrijwillige medewerkers
∗ Partners (overheden, ploegen, dienstverleners, …): allen
professioneel
∗ Budget in evenwicht, dankzij grote inspanningen en
creatieve werving: koers is niet winstgevend!
∗ Kosten voor veiligheid:
∗ openbaar domein: politie en brandweer i.s.m. organisatie
∗ Privaat domein (publieks- en vipzone): organisaties met mix
van vrijwilligers en professionelen

Koers in Vlaanderen?
Bedreigd eco-systeem.
∗ Aantal wedstrijden voor nieuwelingen, juniores,
beloften en elite zonder contract bijna gehalveerd op
15 jaar tijd
∗ Basis van de piramide erodeert …
∗ Eén van de redenen: hogere eisen inzake veiligheid
voor renners, ploegen en organisatoren
∗ Eisen en kosten verder verhogen dreigt wieler-ecosysteem onderuit te halen

UCI, KBWB en organisatoren
nemen verantwoordelijkheid!
∗
∗
∗
∗

O.a. beperking aantal deelnemers
Regels voor volgers en chauffeurs
Controle parcoursen door technisch afgevaardigden
Vorming en opleiding voor renners, ploegen,
organisatoren, chauffeurs volgauto’s, …
∗ Veiligheidscel Belgian Cycling met o.a. federale politie
∗ Jaarlijks rapport en aanbevelingen UCI per organisatie
∗ …

Financiering veiligheid:
PPS noodzakelijk
∗ Organisatoren verantwoordelijk voor veiligheid wedstrijd
en cyclo
∗ Organisatoren verantwoordelijk voor veiligheid op privaat
domein
∗ Politie en brandweer verantwoordelijk voor veiligheid op
openbaar domein i.s.m. organisatie.
∗ Keuze voor wielrennen op openbaar domein is politieke
keuze i.k.v. sportbeleid, city-marketing, … > heeft dus ook
financiële consequenties
∗ Vertaling kosten in verdeelsleutel financiering politiezones
(cfr. Vlaamse Ardennen).

Vlaanderen is koers…
∗ Maar koers is niet winstgevend!
∗ Eisen inzake veiligheid deelnemers, ploegen, publiek en
derden zijn terecht hoog
∗ Politieke verantwoordelijkheid voor openbaar domein: dus
ook prijskaartje. Transparantie nodig!
∗ Verantwoordelijkheid organisatoren voor privaat domein
en i.s.m. overheid voor openbaar domein
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