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Verhalen uit
de nieuwe
expo ‘Heeren,
vertrekt!’

Presentatoren Linde
Merckpoel en Stijn Vlaeminck oefenden vrijdag al
op de teamvoorstelling in
‘t Kuipke. En daar kwam
natuurlijk een tweewieler
aan te pas.

Vandaag, zaterdag, is de
koers weer van Gent. Hoe
laat begint de Omloop,
hoe geraak ik er, hoe zie
ik Edward Theuns voor
de start?
● Hou allereerst rekening

met de lage-emissiezone die
is ingevoerd in Gent. De beste
optie: laat de auto achter op
een park-and-ride (P+R) en
stap over op De Lijn.
● Zoekt u toch betalende
parking, dan zijn er deze garages: Savaanstraat, Sint-Pie-

tersplein, Zuid, Sint-Pietersstation en Kouter. Opgelet:
parkeren in het Citadelpark
is verboden.
● Toegang tot ’t Kuipke is
volledig gratis. De startshow
wordt er gepresenteerd door
Linde Merckpoel en Stijn
Vlaeminck van Studio Brussel. Om 8.30 uur gaan de deuren open, om 9 uur begint de
ceremoniële opening met dj.
Vanaf 9.30 uur worden de
teams voorgesteld.
● Liever de voorbereidingen
van de renners zien? In de
Floraliënhal treft u de top-

wielerjournalist Jelle Vermeersch
en tentoonstellingsmaker Martine
Van Asch (foto) zijn er met verve in
geslaagd duidelijk te maken dat de
koers veel meer is dan zo hard mogelijk op de pedalen duwen. Deze unieke
kijk in de kop van de coureurs, hun

entourage en hun supporters zal ook
niet-wielerfans bekoren. Met als bonus
de schitterende foto’s van oude en
moderne Flandriens in goede en slechte dagen. Wij pikken er alvast vijf
verhalen uit.
GEERT NEYT, FOTO’S DAVID VAN HECKE

KIJKEN I N DE KOP VAN DE COUREURS

Zo ziet u de Omloop het best
GENT

Geen betere manier om het wielerseizoen in te zetten dan met een etappe naar de Sint-Pietersabdij, waar
vandaag, zaterdag, de expo Heeren,
vertrekt! opent. Geen droge aaneenrijging van feiten en objecten uit de vaderlandse wielergeschiedenis. Nee,

Smokkelfiets

pers. Ook die
hal is vrij toegankelijk.
● Het startschot voor
de elitemannen meemaken? Dan moet u om 11.35
uur klaarstaan op de Emile
Clauslaan. De vrouwen volgen om 11.43 uur. Daarna
kunt u richting Ninove crossen, nagenieten in het Gentse
of uw televisie aanzetten.
Aan u de keuze en genieten
maar! (jdu)

Tegenpolen naast elkaar

INFO
www.omloophetnieuwsblad.be

Frank Vandenbroucke (l.)
en Tom Boonen hangen niet
toevallig naast elkaar. “Twee
grote kampioenen maar qua
mentale sterkte elkaars tegenpolen”, vertelt Jelle Vermeersch. “Yvan De Mol, een
van de eerste echte ploeg-

De vrouw
naast de fiets

artsen in het peloton, heeft ze
allebei heel goed gekend. Hij
zei ons: Tom ging twee keer per
jaar zwaar uit en focuste dan
weer op de koers. Tom bleef
nooit hangen in de nederlaag.
Frank was heel anders. Op hem
hadden we geen grip.”

Vroeger waren vrouwen niet gewenst in het
peloton, zelfs niet in het
hotel. Nu gaan ze mee
op trainingskamp.
Corinne Poulidor (foto
boven) heeft alle stadia
meegemaakt in de evolutie van de vrouw in de
wielerwereld. “Trouw
nooit met een renner”,
had haar moeder nog zo
gezegd. Maar de dochter van de Franse wielerlegende Raymond
Poulidor werd toch verliefd, op Adrie Van der
Poel. Met hem kreeg ze
twee zoons, Mathieu en
David (foto onder). De
één een superkampioen, de ander een anonieme renner in het peloton. “Maar ik heb altijd de neiging om
David meer in bescherming te nemen.”

Grote Baan 29
9920 Lovendegem
tel/fax 09/ 223 55 10
Hundelgemsestweg164
9050 Ledeberg
Tel. 09/230 71 18
fax 09/231 35 15

Een zitmaaier voor de knecht
“Ik ken weinig jongens die beroepsrenner worden om een
goede knecht te zijn”, zegt
ploegdokter Yvan Van Mol.
Sommigen leggen er zich nooit
bij neer, anderen ontpoppen
zich tot meesterknecht.
“Vroeger gaf een kopman geld
uit eigen zak aan de knechten
die hem naar een overwinning
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OP ALLE BINNENRAAM DECORATIE
(behalve velux en motorisatie)

EN DAARBOVENOP 1 SUBITO KRASLOT
per aankoopschijf van 50€ betaald tijdens de opendeurdagen

hadden geloodst. Nu zijn dat
vaak persoonlijke cadeaus. Zoals boerenzoon Yves Lampaert,
die na zijn Belgische titel al
zijn ploegmaats een zitmaaier
(foto) van John Deere cadeau
deed.” Voor Tim Declercq,
zoon van cabaretier Karel en
bijgenaamd El Tractor, was dat
het ideale dankjewel.

Vlaamse held
De Tour van 1951. Tijdens
de klim naar de Col d’Aubisque rijden Roger Decock (foto boven) en de
Nederlander Wim Van Est,
de eerste Nederlander ooit
in het geel, samen voorop.
Van Est is nerveus, maakt
een foutje en rijdt in het
ravijn. Cockske aarzelt:
moet hij doorrijden? Maar
dan zal niemand weten dat

zijn concurrent 70 meter
dieper misschien ligt te
sterven. Volgwagens en
camera’s bestonden toen
immers nog niet.
De Belg besluit te wachten. Twintig minuten later heeft hij met passanten een touw gemaakt
van aan elkaar gebonden
binnenbanden. De Hollander klautert omhoog
(foto rechtsboven). Zijn
gele trui hangt aan flar-

den maar als bij
wonder is hij nauwelijks gewond.
“Mijn hart stond stil
maar mijn Pontiachorloge tikte nog”,
zal hij later zeggen. Gedroomde reclame voor
de sponsor (foto
rechtsonder).
Roger Decock verliest
door zijn edelmoedige
gebaar twintig minuten in het klassement.

INFO ‘Heeren, vertrekt!’, tot 26 juli in
de Sint-Pietersabdij,
Gent. Toegang
12/7/2 euro, gratis
voor kinderen tot en
met 12 jaar. historischehuizen.stad.gent

GENT

Muzikale persoonlijkheid thuis in Bijloke
Frederik Styns (foto), de intendant van Symfonieorkest Vlaanderen met thuisbasis in de Gentse Bijloke, is door radiozender Klara verkozen tot muzikale
persoonlijkheid van het jaar.
“Hier ben ik heel trots op”, reageert de Gentenaar.
“Maar ik kan deze prijs niet alleen in ontvangst nemen. Ik moet hem delen met alle geweldige collega’s
bij het Symfonieorkest Vlaanderen, met mijn geweldige team, met onze fantastische dirigent Krstiina Poska en al mijn andere collega’s. Dit
is al even een geweldig avontuur, en ik kan niet wachten om de toekomst in te duiken.” (jcd)
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INVESTEREN IN HET
GROENE GENT 2.0
42 APPARTEMENTEN EN 4 HANDELSRUIMTEN/KANTOREN MET
PRACHTIGE ZICHTEN EN BEZONNING OP 1.000M VAN GRAVENSTEEN

PVO

doorlopend van 9u - 18u

Voor de vroege Flandriens was
koersen een vorm van sociale promotie. Jelle Vermeersch: “Het was
een kans voor simpele volksjongens
om Iemand te worden.” Zoals Roger
Decock (foto links) uit Tielt, met zijn
92 jaar de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen.
“Hij leerde afzien door in de oorlog
graan (foto onder) en calvados te
smokkelen over de Franse grens. Dat
waren barre tochten van honderd kilometer waarop hij de douaniers, die
ook op de fiets reden, te snel af moest
trachten te blijven.” Na zijn carrière
opende Cockske een café dat in de expo
nauwgezet werd nagebouwd.

Direct info | T 0475 23 38 22
Gasmeterlaan 105, 9000 Gent I T 09 393 43 43
tondelier.be

COMMIT TE D TO E XCE LLE NCE
ANOTHER SUCCESS STORY BY ORY X-PROJEC TS.BE

