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Gouden kilometer ook in Eneco Tour
Van onze Telegraaf Telesportredactie
Het experiment met de gouden kilometer in de Ronde van België is organisator Rob Discart goed
bevallen. Binnen een kilometer liggen in de finale drie tussensprints waar steevast 3, 2 en 1 seconden te
verdienen zijn. Op die manier krijgen de ritten in de finale een extra dimensie.
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„Je ziet dat renners speciaal op deze bonificatieseconden gaan rijden, waardoor de wedstrijdspanning toeneemt”,
constateerde Discart.
„Zaterdag legde Van Avermaet hier al een basis voor een goed klassement en in de slotrit reden de twee besten
in koers op deze gouden kilometer weg. Dit experiment is zodanig geslaagd dat we daar in de Eneco Tour in
augustus mee doorgaan.”
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De gouden kilometer krijgt dit jaar navolging in de Eneco Tour. Wedstrijdorganisator Rob Discart noemt het
experiment in de Ronde van België geslaagd en wil het nu ook invoeren in de Nederlands/Belgische WorldTourwedstrijd.
De gouden kilometer is een nieuw concept waarbij op 20 à 25 kilometer van de streep bonificatieseconden zijn te
verdienen. Binnen een kilometer zijn er drie tussensprints. De winnaar krijgt drie bonificatieseconden, de tweede
twee seconden en de derde één seconde. In totaal kan je dus in een kilometer negen seconden verzamelen.
Greg van Avermaet won gisteren het eindklassement in de Ronde van België dankzij de seconden die hij
vergaarde in de gouden kilometer van de slotrit.
“Je ziet dat renners speciaal op deze bonificatieseconden gaan rijden, waardoor de wedstrijdspanning toeneemt”,
zegt Discart in De Telegraaf. “Zaterdag legde Van Avermaet hier al een basis voor een goed klassement en in de
slotrit reden de twee besten in koers op deze gouden kilometer weg. Dit experiment is zodanig geslaagd dat we
daar in de Eneco Tour in augustus mee doorgaan.”

