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Persbericht

KOERS OPENT SEIZOEN MET THE WOLFPACK
Een dag voor de start van het openingsweekend lanceert KOERS. Museum van de
Wielersport ook zijn seizoen. Van vrijdag 1 maart tot en met zondag 14 april is er The
Wolfpack. 365 days on the road, een fototentoonstelling over de succesformatie van
Patrick Lefevere.
Met 73 zeges werd afgelopen wielerjaar meer dan ooit gedomineerd door The Wolfpack.
Fotograaf Sigfrid Eggers volgde Quick-Step Cycling Team tijdens het recordjaar 2018 en
legde ook de eerste koersen in 2019 vast. 365 days on the road… het slaat zowel op de
renners, als op fotograaf Sigfrid Eggers. Een jaar lang zat hij op hun huid. Van de
allereerste inspanningstesten tot de Ronde van Lombardije.
Het resultaat was al voer voor een fel gesmaakt fotoboek, The Wolfpack. Met de start
van het wielervoorjaar is er nu dus ook een fototentoonstelling in KOERS. De expo is een
selectie van de beste beelden uit het boek aangevuld met nieuw fotomateriaal. De roes
na winst in de Ronde (Terpstra), Luik-Bastenaken-Luik (Jungels), de Tour (Gaviria,
Alaphilippe) of het BK (Lampaert), het profdebuut van Evenepoel…
Eggers maakte het mee vanuit de buik van de ploeg en legde het vast. Hoewel 2018 een
grand cru-jaar was voor de blauwe bende, illustreren de beelden ook het leed en de
toewijding eigen aan het profbestaan: de moddergezichten van Parijs-Roubaix, de
pijnlijke opgave van Gilbert in de Tour, de kleerscheuren na een val…
The Wolfpack. 365 days on the road brengt een parcours met meer dan honderd
grootformaatbeelden uit de koers, de ploegbus, de massage- en hotelkamer… van dé
ploeg van de afgelopen jaren in het unieke kader van KOERS. Museum van de
Wielersport. Dat de expo in KOERS IN Roeselare plaatsvindt? is ten andere niet zo
toevallig. KOERS werd recent volledig vernieuwd. Zijn Zaal der Wereldkampioenen is de
passende locatie voor de kampioenenploeg van de Roeselaarse ploegmanager Patrick
Lefevere.
Praktisch
Wat? Expo 'The Wolfpack'
Locatie? Zaal der Wereldkampioenen, KOERS. Museum van de Wielersport

Wanneer? Vrijdag 1 maart tot en met zondag 14 april
Prijs? Inbegrepen in het toegangsticket van KOERS
Meer Info
koersmuseum@roeselare.be of 051 26 96 00
www.koersmuseum.be/wolfpack

