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Persbericht

PUBLIEKE MEETING ‘DE TOEKOMST VAN DE KOERS’
(11 APRIL)
Op donderdag 11 april 2019 – dag op dag 150 jaar nadat de eerste koers op Belgische
bodem werd gereden – organiseert de UGent - Leerstoel Frans Verheeke samen met de
Sportdienst Gent en KOERS Museum van de Wielersport in Roeselare een publieke
meeting over De Toekomst van de Koers.
Het evenement start om 19.30 uur en vindt plaats in de mooie historische zalen van het
Gentse stadhuis. Mooie symboliek ook, want in dat stadhuis werd 150 jaar geleden ook
de toestemming gegeven om die eerste koers te laten doorgaan.
Tal van prominenten en protagonisten uit de wielersport krijgen het woord tijdens een
panelgesprek. Zowel sportieve, financiële, organisatorische, technologische, sociale,
medische als ethische aspecten zullen worden besproken.
Wannes Cappelle, bekend van de muziekgroep Het Zesde Metaal, zorgt voor muzikale
ondersteuning.
Er worden zo'n 250 personen verwacht in de Pacificatiezaal, waaronder ook dr. Jacques
Rogge, erevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Het slotwoord gaat door
om 21.35 uur in aanwezigheid van Sofie Bracke, schepen van Sport bij stad Gent, José
Debels, schepen van Sport bij stad Roeselare en Victoire Van Nuffel, de eerste Belgische
vrouwelijke kampioene wielrennen. Tijdens de receptie, vanaf 22 uur, is er de
mogelijkheid om interviews af te nemen van deze personen.
Op deze publiektoegankelijke ‘meeting’ krijgen actoren de kans om elkaar te ontmoeten,
met elkaar in dialoog te gaan en van elkaar te leren. Op die manier biedt de Leerstoel
een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Dit netwerkevent is alvast een opwarmer voor de organisatie van het Belgisch
Kampioenschap Wielrennen en het EK Baanwielrennen dat over enkele maanden plaats
vindt in Gent.

Meer info over het programma:
www.detoekomstvandekoers.be
www.koersmuseum.be/kalender
Beleidsverantwoordelijke:
José Debels l Schepen voor Sport l 0486 613 418

