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Naar de kop van de koers in nieuwe expo Sint-
Pietersabdij

Op zaterdag 29 februari 2020 start in de Gentse Sint-Pietersabdij de nieuwe

tentoonstelling 'Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers'. De expo focust op wat

er in de hoofden van renners en hun entourage omgaat. Via een audioguide

worden bezoekers ondergedompeld in het leven, de muizenissen en de vreugdes

van bekende en minder bekende mensen uit de wielerwereld.

Vijf hoofdpersonages

De tentoonstelling 'Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers' focust op hoe renners, hun

entourage en supporters de koers beleven. De emoties die in en naast de koers naar boven

komen, spelen daarin een erg belangrijke rol.

⏲



De expo is opgebouwd rond het leven van vijf hoofdpersonages. In een verrassende setting

proeven de bezoekers de overwinningsroes van Roger Decock in Parijs-Nice 1951 en doorstaan

ze de angsten van de legendarische wielerdokter Yvan Vanmol na de beruchte valpartij van

Johan Museeuw. Net als bij Corinne Poulidor, staat ook het hart van de bezoekers eventjes stil

bij de inzinking van Mathieu van der Poel op het jongste WK. Tot slot maken alle

koersliefhebbers kennis met het verhaal van wielerkoppel Louis Vervaeke en Astrid Collinge,

die als geen andere de keerzijde van het wielrennen leerden kennen.

'De expo 'Heeren, vertrekt! In de kop van de Koers' neemt ons mee in het
hoofd en het hart van de renner en zijn entourage en dompelt ons met foto's,
attributen en een unieke opstelling helemaal onder in het unieke Vlaamse
wieler-DNA. De expo start op de dag van Omloop Het Nieuwsblad en loopt tot
26 juli 2020, een week na de ontknoping van de Ronde van Frankrijk. Een
must-see voor wie houdt van sport en cultuur.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Een audioguide neemt de bezoekers mee op het parcours dat de hoofdpersonages hebben

afgelegd. Het parcours van elk hoofdpersonage staat aangegeven door een gekleurde lijn. Ieder

personage is herkenbaar aan zijn eigen kleur. Op het einde van de tentoonstelling komen de

verschillende kleuren van de helden samen in de regenboogtrui.

De tentoonstelling is een samenwerking van Historische Huizen Gent met Jelle Vermeersch,

fotograaf-journalist en mede-oprichter van het wielermagazine Bahamontes, KOERS. Museum

van de Wielersport (Roeselare), Flanders Classics en Sporza.



Hieronder vind je een uitgebreid persdossier over de expo.

https://persruimte.stad.gent/images/345325
https://persruimte.stad.gent/images/345324
https://persruimte.stad.gent/images/345329
https://persruimte.stad.gent/images/345322


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Liza Vervinckt, kabinet schepen Souguir, gsm 0478 62 65 66, e-mail liza.vervinckt@stad.gent

Patty Delanghe, Historische Huizen, gsm 0473 40 47 43, e-mail patty.delanghe@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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