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Het Vlaamse wieler-DNA? 
Dat ontdek je in St-Pietersabdij

GENT

De grasmaaier 
van Yves Lampaert

«De afgelopen 15 jaar is het in de
professionele wielrennerij een
gewoonte geworden dat kop-
mannen hun trouwe knechten
belonen met een origineel ge-
schenk. Vroeger werd hun inzet
vooral beloond met geld.» Eén
van de opvallende cadeaus is de
‘John Deere’-grasmaaier die Jonas
Lampaert schonk aan zijn ploeg-
maats voor hun bijdrage aan zijn
overwinningen in Dwars door
Vlaanderen en zijn Belgische titel.

Helm en paternoster
van Johan Museeuw

In het Bos van Wallers kwam Jo-
han Museeuw, de ‘Leeuw van
Vlaanderen’, lelijk ten val tijdens
Parijs-Roubaix in 1998. De legen-
darische kasseistrook werd spe-
ciaal nagebouwd in één van de
tentoonstellingsruimtes van de
Sint-Pietersabdij. Daar kan je Mu-
seeuws gebroken helm en pater-
noster bewonderen. 
«Die paternoster had Johan altijd
als geluksbrenger bij zich. Door
een slecht verzorgde wonde
dreigde hij na die lelijke val zijn
been te verliezen, maar – zo ver-
telde hij zelf – toen zijn vrouw
met de paternoster in de zieken-
huiskamer kwam, sloeg de anti-
biotica alsnog toe», zegt Ver-
meersch. «Het is een mooi voor-
beeld van het belang dat renners
vaak hechten aan bijgeloof», weet
Van Asch. Naast de helm en pater-
noster van Museeuw kan je je ook
vergapen aan de bolide waarmee
Tom Boonen zijn laatste Parijs-
Roubaix reed. «Die ziet er, bewust,
nog even stoffig uit als na de wed-
strijd. Daarom hebben we hem
met veel voorzichtigheid en witte
handschoentjes in de tentoon-

stellingsvitrine geplaatst.» De
heroïek van de Flandriens komt
zo helemaal tot zijn recht.

De angst om te vallen
Vallen en opstaan. Het maakt on-
vermijdelijk deel uit van het be-
staan van een wielrenner. ‘Over
angsten praat je niet in de ploeg’,
‘ik durfde niet meer te wringen’,
‘de angst om te vallen nam me
over en soms zat ik de hele koers
verstijfd op de fiets’. Het zijn
slechts enkele van de uitspraken
die je kan lezen op een opstelling
in de expo die stil staat bij de angst
die de renners moeten overwin-
nen na een val.

Het café 
van Roger Decock

De tentoonstelling ‘Heeren, ver-
trekt! is opgebouwd rond vier
personen uit de wielerwereld. De
92-jarige Roger Decock, die in
1952 de Ronde van Vlaanderen op
zijn naam schreef, is één van hen.
De expo begin je in een replica
van het café dat hij jarenlang uit-
baatte. 
«Bezoekers van de expo zitten
meteen in de juiste sfeer, want ze
krijgen een rugnummer opge-
speld en krijgen een pintje of kof-
fie aangeboden aan de toog», zegt
Van Asch. Op het einde van de
expo kan je overigens een filmpje
bekijken waar Roger toont hoe hij
dagelijks nog fietsoefeningen
doet in zijn bed.

Val van gele-trui -
drager Wim Van Est

‘Zeventig meter viel ik diep, mijn
hart stond stil, maar mijn Pontiac
liep’. In 1951 dook de Nederland-
se gele-truidrager Wim Van Est
bij een val in een ravijn tijdens de
Ronde van Frankrijk. Roger De-
cock was op dat moment zijn me-
devluchter. Decock kon doorrij-

VIJF BLIKVANGERS UIT WIELEREXPO ‘HEEREN, VERTREKT! IN DE KOP VAN DE KOERS’

In de Sint-Pietersabdij is zaterdag de nieuwe
tentoonstelling ‘Heeren, vertrekt! In de kop
van de Koers’ gestart. De expo neemt je op
sleeptouw in de hoofden van de renners en
hun entourage. «Met foto’s, attributen en een
unieke opstelling dompelt de expo je hele-
maal onder in het Vlaamse wieler-DNA», zegt
cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld).
Fotograaf-curator Jelle Vermeersch en Mar-
tine Van Asch van Historische Huizen vertel-
len voor onze krant het verhaal achter vijf
blikvangers in de sublieme tentoonstelling.

YANNICK DE SPIEGELEIR

Bezoekers van de expo
zitten meteen in de
juiste sfeer, want ze
krijgen een rugnummer
opgespeld en krijgen
een pintje of een koffie
aan de toog

MARTINE VAN ASCH

Die paternoster had
Johan altijd bij als
geluksbrenger. Het is
een mooi voorbeeld van
het belang dat renners
vaak hechten aan
bijgeloof

MARTINE VAN ASCH
HISTORISCHE HUIZEN

den of wachten om de hulpdien-
sten te verwittigen, want van op
de weg was van Van Est niets te
zien. Decock besloot te wachten,
maar verloor vijfentwintig minu-
ten in het klassement. Van Est
overleefde de val en zijn Pontiac-
horloge tikte nog steeds. Het le-
gendarische verhaal kreeg een
plaats in de expo.

Martine Van Asch en Jelle Vermeersch in het Bos van Wallers: de legendarische kasseistrook die deel uitmaakt van het parcours 
van Parijs-Roubaix werd nagebouwd voor de expo. Foto’s Wannes Nimmegeers
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De tentoonstelling is een sa-
menwerking van Historische
Huizen Gent met Jelle Ver-
meersch, fotograaf-journalist
en mede-oprichter van het
wielermagazine Bahamontes,
KOERS. Museum van de Wie-
lersport (Roeselare), Flanders
Classics en Sporza en is nog te
bewonderen tot 26 juli.


