"We zoeken kasseien op"
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Volgende woensdag gaat in St-Laureins de vierde editie van de Ronde van Oost-Vlaanderen voor beloften van start. De inrichters
van deze vijfdaagse riepen een kasseiklassement in het leven en schenken na de finale de Dappere Daan aan de meest strijdlustige
deelnemer.
Wielrennen
"Onze doelstelling is ook bij de vierde editie steeds dezelfde: kansen geven aan de jeugd", benadrukte voorzitter André Maerschalck
tijdens de voorstelling van de vierde Ronde van Oost-Vlaanderen in het shoppingcenter Driespoort in Deinze. "Tijdens de
voorbereiding kregen we niet minder dan 48 aanvragen van ploegen binnen. Jammer genoeg zullen we op woensdag 17 augustus niet
met dertig ploegen van start gaan. Er zijn heel wat afzeggingen. Gelukkig belden geen topteams af."
Na elke etappe zullen zes leiderstruien worden uitgereikt: algemeen leider (blauw), leider op punten (groen), beste eerstejaarsbelofte
(rood), beste Oost-Vlaming (wit), rushesleider (geel) en voor het eerst een trui voor de beste kasseivreter (oranje). "In elke etappe
zitten kasseistroken of -zones, we hebben ze dit keer echt opgezocht", verduidelijkte Maerschalck. "Net als in Parijs-Roubaix geven we
sterren aan de kasseien. Op zones met drie sterren vallen meer punten te verdienen dan op stroken met twee sterren."
Tijdens de etappe in en rond Sint-Laureins vallen reeds vijf keer punten voor dat kasseiklassement te verdienen. Sinaai (donderdag
18/8) en Haasdonk (19/8) zijn trouwe aankomstplaatsen in deze Ronde van Oost-Vlaanderen. Op zaterdag 20 augustus wordt aan
de Driespoort in Deinze gestart en ligt de streep in Herzele waar een fietsfeest wordt georganiseerd. Volgend jaar zal dit traject in
omgekeerde richting worden gereden. De finale van zondag 21 augustus wordt in Maarke-Kerkem betwist.
"Een spetterende slotrit", voorspelde André Maerschalck. "Met eerst vijf kleine ronden, daarna vier grotere ronden. Aan de voet van de
Taaienberg pakken we tijdens die grote ronden de Fortstraat voor een onbekende klim van anderhalve kilometer. De bekende Donderij
hoort tot ons nieuw kasseiklassement."
De Ronde van Oost-Vlaanderen eindigt zonder twijfel emotioneel. In samenspraak met de ouders van de overleden Daan Myngheer,
winnaar van de eerste editie van deze Ronde van Oost-Vlaanderen, wordt een Dappere Daan uitgereikt.
"Een trofee voor de renner die zich tijdens de vijf etappes het meest strijdlustig toont." (FHN)
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