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Zelfs
Eddy Merckx
weet ons
liggen

Boekhoute en Oosteeklo zijn echte wielerdorpen. Al jarenlang produceren beide deelgemeenten bakken
wielertalent. Geen wonder dat in deze dorpen één van de meest prestigieuze koersen voor jonge renners
wordt georganiseerd. Op 21 juli is Boekhoute opnieuw het startdorp van de Omloop Het Nieuwsblad
voor juniores. Het vissersdorp zonder haven kijkt er naar uit al dat internationaal wielertalent te mogen
ontvangen. Wij gingen praten met Eddy Van Vooren, wielerdier en voorzitter van de organiserende
wielervereniging Boekhoute-Oosteeklo.
Eddy, ben je trots dat de Omloop van het Nieuwsblad voor
juniores in Boekhoute wordt georganiseerd?

de koers. Hier in Boekhoute klopt dat ook. Daarnaast hebben we het
publiek hier ook wel wat spektakel aangeboden de laatste jaren. Er
hebben hier grote coureurs gereden. Bruno Risi, een persoonlijke vriend
van mij, Peter Van Petegem, Tom Steels…ze hebben hier allemaal
gereden. Maar ook de oude wielertoppers weten Boekhoute liggen.
Zelfs de grote Eddy Merckx is hier al geweest en geloof me maar dat
hij graag terug komt.”

“Tuurlijk. We hebben met onze wielervereniging jarenlang een profkoers
georganiseerd, maar dat is vandaag niet realistisch meer. De budgetten
om zo’n koersen te organiseren zijn veel te groot geworden. Dankzij
een samenwerking met het Flanders Classics van Wouter Vandenhoute
zijn we erin geslaagd om De Omloop
voor Het Nieuwsblad voor juniores naar
hier te halen. Daar ben ik trots op. Da’s
De Omloop Het Nieuwsblad voor juniores
dan ook niet zomaar een koers. Gans de
wordt verreden op 21 juli over een afstand
wielerwereld zakt dan naar Boekhoute
af om al dat internationaal talent aan
van 118,3 kilometer en beslaat één grote
het werk te zien.”
ronde van 48,7 km door alle aanpalende
Mogen we stellen dat Boekhoute
een
kweekvijver
is
voor
wielertalent?

gemeenten (Assenede, Bassevelde,
Oosteeklo, Lembeke, Kaprijke, Watervliet
en het Nederlandse Philippine), gevolgd
door zes lokale ronden van 11,6 kilometer
door de straten van Boekhoute.

“De weg van de juniores naar de profs
is natuurlijk nog heel groot, maar er
verschijnt hier toch wel wat talent aan
de start. Neem nu onze vorige winnaar,
de Australiër Ewan Caleb. Dat is volgens mij een heel groot talent.
Maar ook in onze eigen gemeente rijden wel wat talenten rond. De
broertjes Gertjan en Vincent De Sy uit Boekhoute reden hier vorig jaar
top 30. Dat wil toch wel zeggen in zo’n internationaal deelnemersveld.”
Hoe komt het eigenlijk dat Boekhoute en Oosteeklo zo
wielergek zijn?
“Wielrennen is een volkse sport. Boekhoute en Oosteeklo zijn volkse
dorpen. Elke koers die je hier organiseert is een volksfeest. Dat maakt
het ook zo gezellig. Elke ronde een pint hoor je wel eens zeggen tijdens

Geven jullie trouwens nog een
gouden garnaal weg aan de
winnaar?
“Dat zal wel zijn. Die gouden garnaal is
een echt hebbeding. Zeker als je weet
wie er allemaal eentje heeft. Als ik zeg
dat Eddy Merckx er eentje heeft, dan wil
iedere coureur er toch één.”
In de geruchtenmolen van de
wielersport valt wel eens te horen
dat je ervan droomt een Europees
Kampioenschap te organiseren in
Boekhoute?

“Dat klopt inderdaad. In 2017 zou ik graag het EK voor jeugd en dames
organiseren in Boekhoute. Dat zou een enorme boost betekenen voor de
streek en onbetaalbare reclame zijn voor ons dorp. Je moet rekenen dat
gans Europa hier dan een hele week komt koersen. Dat zijn honderden
renners, duizenden medewerkers en nog eens zoveel supporters. Die
moeten allemaal ergens slapen, eten en drinken. Hopelijk mag ik mijn
droom realiseren. Maar dan heb ik uiteraard wel steun nodig.”
We helpen je duimen Eddy. Succes op 21 juli!
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