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Persbericht

BOEKVOORSTELLING DE RIVALEN VAN MERCKX!
In het voorjaar van 1969 behaalde Eddy Merckx zijn eerste zege in de Ronde van
Vlaanderen. Vijftig jaar later blikt KOERS. Museum van de Wielersport op donderdag 2
mei – samen met Filip Osselaer (auteur) en heel veel gasten – terug op zijn rivalen van
Merckx. De avond wordt bekroond met een signeersessie.
De verhalen van zij die de campionissimo ooit deden wankelen
Bij zijn eerste zege in de Ronde van Vlaanderen reed Eddy Merckx iedereen op minuten.
Dat deed hij later dat jaar ook bij zijn eerste zeges in de Tour en in Luik-BastenakenLuik. Merckx won ongelofelijk veel en heel vaak met panache, dat weet iedereen. En toch
had ook hij zijn breekbare momenten. Rivalen legden hem het vuur aan de schenen,
maar ofwel won hij toch nog (verbeten als hij was), ofwel sneuvelde hij op het veld van
eer, op zijn waarde geklopt.
De wielrenners die Merckx ooit deden wankelen, vertellen hier over die momenten. Van
Maertens tot Poulidor, van De Vlaeminck tot Gimondi, van Zoetemelk tot Thévenet. Allen
erkennen zij dat Merckx de grootste was, maar allen denken ook met genoegen terug
aan die wielerdagen dat zij zich even met Merckx konden meten.
Boekvoorstelling in KOERS
Op 2 mei stelt Filip Osselaer, auteur van het boek 'De Rivalen van Merckx' voor in
KOERS. Museum van de Wielersport, Polenplein 15 in Roeselare.
Vanaf 19 u. wordt het een mooie avond vol heroïek, spanning en humor, met heel veel
gasten uit het boek: Hubert Hutsebaut! Lucien Van Impe! Freddy Maertens! René Dillen!
Familie Monseré! De "andere" Eddy, de man die maar twee koersen reed (en altijd tegen
Merckx!). En nog een aantal verrassende namen! De avond wordt bekroond met een
signeersessie.
Deelnemen kost 5 euro (drankje inbegrepen) en is gratis voor de Vrienden van KOERS.
Inschrijven voor deze boekvoorstelling kan tot en met zaterdag 27 april via 051 26 24 00
of koersmuseum@roeselare.be
Meer info: www.koers.be

