“Wil vlottere rekrutering”
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John D'Hondt geeft na een ambtstermijn van 14 jaar het voorzitterschap van de Oost-Vlaamse afdeling van Belgian Cycling door aan
Carina Van Cauter (56). De volksvertegenwoordiger is al langer vertrouwd met het wielrennen.
“Ik ben de dochter van een wielrenner en ben de moeder van een zoon die koerst. Sinds 2014 ben ik ook adviserend lid van het
dagelijks bestuur van Belgian Cycling, sinds 2017 maak ik ook deel uit van de disciplinaire arbitragecommissie van de UCI. Met ingang
van 2016 ben ik ook voorzitter van de commissie vrouwenwielrennen”, zo legt Carina Van Cauter uitgebreid haar verwantschap met
het koersen uit. De politica uit Herzele heeft het goed voor met het wielrennen en wil ook de Oost-Vlaamse afdeling verder positief
laten evolueren. “Oost-Vlaanderen is de wielerprovincie bij uitstek. We hebben veel clubs, renners van wereldniveau en kunnen ook
terecht op het mooiste parcours. We tellen ook de mooiste wedstrijden. Ook op het vlak van accommodatie hebben we een streepje
voor.”
“Het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx is er voor de piste, we hebben sinds kort het BMX-parcours in Wachtebeke en er is nu ook
een openluchtpiste in Herzele. Dit alles moet op termijn voor een vlottere rekrutering zorgen. Het is mijn uitdaging om meer jongeren te
laten instromen. Dan bedoel ik niet alleen de jongens, maar ook de meisjes”, zo klinkt Van Cauter enthousiast.
Meer middelen
“Ik weet ook wel dat de clubs het niet altijd makkelijk hebben. Het jeugdsportfonds moet op dat vlak meer middelen kunnen creëren.
Wie begint te koersen, wordt geconfronteerd met het prijskaartje van deze hobby. Op dat vlak moeten we de mogelijkheid creëren om
fietsen ter beschikking te stellen. Ook de organisatoren hebben onze steun nodig. Is het draaiboek om een koers te organiseren niet
te ingewikkeld? Het blijft belangrijk om een mooi wedstrijdaanbod te kunnen aanbieden. Ik wil ook de vrijwilligers en de seingevers
niet vergeten. Alle actoren die bij het wielrennen zijn betrokken, moeten onze aandacht krijgen”, gaat Van Cauter verder. “Het is de
bedoeling dat we ook naar de andere provincies kijken. Hoe doen die het? Dit alles met het streven om elkaar sterker te maken.”
Het voorzitterschap van Carina Van Cauter wordt officieel op de eerstkomende algemene vergadering van Belgian Cycling die
plaatsvindt op 28 mei 2019.
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