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Wielerfotografen zijn gek van de koers
Voor Sigfrid Eggers zijn de beste beelden echter te vinden naast de eigenlijke wielerwedstrijd

Patrick VERSTUYFT
Praten met freelancewielerfo-
tograaf Sigfrid Eggers is een 
blik boordevol verhalen open-
trekken. Precies vandaag werd 
hij 49 jaar geleden geboren in  
Oostende. Nu woont hij in Ant-
werpen. De tijd dat hij vier jaar 
misdienaar was in de parochie-
kerk Sint-Theresia in Bredene-
Duinen en het abonneegeld voor 
kerk & leven ophaalde, ligt al ver 
achter de einder. Van jongs af was 
hij gepassioneerd door fotogra-
fie. „Ooit mee begonnen en nooit 
meer gestopt”, zegt hij. Thuis 
deelden ze nog een passie: „De 
koers was heilig. Op zondag gin-
gen we ’s ochtends naar de mis, ’s 
middags met z’n allen aan tafel, 
meestal met een goed glas wijn, 
en nadien keken papa en ik in de 
fauteuil naar de koers. Meestal 
vielen we in slaap en werden we 
zo’n veertig kilometer van den  
arrivé weer wakker.”

Sigfrid Eggers is mede-eigenaar  
en medeoprichter van het kloeke  
wielermagazine Bahamontes, maar  
als fotograaf begon het voor hem 
in volle Dutroux-periode bij de 

krant De Morgen. Na twee jaar 
ging hij freelancen voor magazi-
nes. Noem een blad in Vlaande-
ren en hij heeft ervoor gewerkt. 
Bij Ché leerde hij Jonas Heyerick 
kennen, huidig hoofdredacteur 
van Bahamontes. En het klikte. 
Eggers’ portrettenwerk bracht 
hem ook in contact met ren-

ners en hoge wielerpiefen zoals  
Patrick Lefevere, manager van 
Deceuninck-Quick·Step. Vijftien 
jaar geleden vroegen ze hem om 
voor de ploeg foto’s te maken en 
tien jaar later, het laatste jaar van 
Tom Boonen, opnieuw.

„Na de ploegstage in december 
legde ik de ploeg op trainings-

kamp in januari mijn werk voor 
en vroegen ze me de ploeg een 
heel jaar te volgen. Uiteindelijk 
verschenen twee boeken van mij 
over de seizoenen 2018, The Wolf 
Pack. 365 Days on the Road, en 2019, 
The Wolfpack. 365 Days at the Wheel.” 
Bij Eggers in Bredene was Johan 
Museeuw het idool, „maar Tom 
Boonen de revelatie. Eigenlijk 
waren we fan van de ploeg. Om 
dan in die ploeg te kunnen mee-
draaien, dat was een droom die 
uitkwam. Ik heb nog altijd con-
tact met veel van die mannen.” 
Later volgde het boek Julian. Re-
genboog over Julian Alaphilippe, 
de Franse wielercrack, die zich in 
Imola en Leuven, twee jaar na el-
kaar, tot wereldkampioen kroon-
de en met wie de fotograaf een 
warme band onderhoudt.

Cruciaal is het vertrouwen van 
de renners winnen. „Ik kwam 
rustig bij hen binnen”, vertelt 
Eggers. „Niet opdringerig. Ze 
hadden ook snel door dat ik met 
veel respect naar hen toewerkte 
en eens je de toppers meehebt, 
is het makkelijk.” Een absolute 
must is het niet, maar als wieler-

fotograaf de koers kunnen lezen, 
helpt. Maar zoals bij de renners 
is ook bij fotografen „de ene dag 
de andere niet. De ene dag kruip 
je met drie-vier beelden in bed, 
de andere met niks. Het is wat 
het is. Ik zet niks in scène. In de 
bus of het hotel gebruik ik mijn 
kleinere camera’s die eruitzien 
alsof er een waterstraaltje gaat 
uit komen. De meesten denken 
dan: ‘Het is niet voor echt.’ Daar 
haal ik mijn beste beelden uit.”

Van zichzelf vindt hij trouwens 
dat zijn betere beelden „naast de 
koers” te vinden zijn: in de volg-
auto, de bus, het hotel, op de ka-
mer, in de vrachtwagen met de 
mecaniciens. „Echte wielerfo-
tografen,” vindt Sigrid Eggers, 
„kunnen in een fractie de koers 
vastleggen en er een schoonheid 
inbrengen waardoor het plaatjes 
worden waar je met plezier naar 
kijkt. Het jaar vóór de pandemie 
was ik de officiële fotograaf van 
Flanders Classics en deed ik de 
Ronde van Vlaanderen op de mo-
tor. Ik verzeker je, de eerste keer 
de Kwaremont oprijden tussen al 
dat volk, dat is puur kippenvel.”

Deze foto, waarop de ‘gele’ Julian Alaphilippe zijn kruisje kust, 
hangt bij ploegmaat Dries Devenyns in de hal.  © Sigfrid Eggers

Langs abdijen en hun bieren
Website biedt ongebruikelijke fietsroute met Belgische abdijbieren als thema

XX Route doet 32 abdijen 
met een erkend  
abdijbier aan
XX Ook niet langer  
bewoonde complexen, 
die toch voortleven via 
het bier
XX Volgen in Vlaanderen 
fietsknooppunten en in 
Wallonië de RAVeL’s

Erik DE SMET
De website abdijfietsen.be biedt 
een duurzame uitdaging van 
formaat: 1.600 kilometer fietsen 
door de tien Belgische provin-
cies, langs 32 abdijen en hun bie-
ren en dat in veertien trajecten. 
Alle Belgische trappistenabdijen 
en abdijen met een erkend abdij-
bier, al dan niet gebrouwen bin-
nen de abdijmuren, worden aan-
gedaan. De website is het werk 
van het echtpaar Bart Van Sant-
vliet en Katrien Seynaeve, fer-
vente fietsers uit Deurne, bij Ant-
werpen, die ook meewerken aan 
Op Weg, het wandel- en fietsma-
gazine van Grote Routepaden.

„Tien jaar geleden maakten we 
al een gezamenlijke fietstocht 
langs de toen zeven trappis-
tenabdijen in België en Neder-
land, want Achel is er intussen 
niet langer bij”, vertelt Bart Van 
Santvliet. „Trappistenabdijen 
zoals Orval, Westvleteren en Chi-
may blijken vaak gelegen aan 
grenzen en dat maakte de fiets-
tocht meteen lang. Al langer wil-
den we de tocht uitbreiden naar 

alle abdijen met een erkend ab-
dijbier en vorig jaar, toen corona 
ons in eigen land hield, maakten 
we er werk van.”

„De tocht combineert erfgoed, 
cultuur, spiritualiteit, landelijk-
heid, duurzaamheid en degus-
tatie”, somt Katrien Seynaeve 
graag op. „Bovendien moeten de 
etappes bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. In Vlaanderen 
loopt de tocht via de fietsknoop-
punten. In Wallonië maken we 
gebruik van de RAVeL’s, die over 
oude spoorlijnen of jaagpaden 
langs rivieren en kanalen lopen. 

Alle elementen komen dan sa-
men in een bevallige route langs 
plaatsen in ons land waar je zel-
den komt.”

„De rode draad zijn ontegen-
sprekelijk de abdijen en hun 
bieren”, zegt Bart Van Santvliet. 
„We vertrekken in Antwerpen 
en fietsen via Tongerlo, Averbo-
de en Scherpenheuvel naar de 
abdij van Keizersberg, in Leu-
ven. Neen, dat is niet altijd vlak, 
al gaan de eerste etappes verder 
door Oost- en West-Vlaanderen. 
In Wallonië zitten er vervolgens 
best wel wat pittige klimpartijen 

en afdalingen bij. Zeker het tra-
ject tussen de trappistenabdijen 
van Orval en Rochefort vraagt 
veel energie. Ook het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest doen we 
aan. Daarbij ontdekten we pas 
onlangs dat de abdij Ter Kame-
ren in Brussel intussen ook haar 
eigen bier heeft. Na een vlak tra-
ject door de Limburgse natuur 
eindigen we opnieuw in de Kem-
pen, met een rit langs de trap-
pisten van Westmalle. Tijdens 
deze tocht leer je zowat alle land-
schappen van België kennen. 
Mensen kunnen ook ervoor kie-

zen om slechts één of twee tra-
jecten af te werken in hun eigen 
tempo.”

 De mooiste stukken? „Wat mij 
betreft beslist de Transardennaise,  
van Chimay in Henegouwen 
over Frans grondgebied naar  
Orval, voorbij het fort van  
Sedan”, zegt Katrien Seynaeve. 
„Ook mooi vind ik het Land van 
Herve, bij de abdij van Val-Dieu,  
en natuurlijk de Gaume, bij  
Orval. Maar eigenlijk zijn alle ab-
dijen uniek gelegen, ook bijvoor-
beeld Floreffe dat al eeuwen geen 
bewoonde abdij meer is.”

De route is vooral op maat ge-
sneden van de gebruikers van 
een hybride fiets of een trek-
kingfiets, al dan niet voorzien 
van elektrische ondersteuning, 
en voert grotendeels langs ver-
harde wegen. Drukkere punten 
worden vermeden De website is 
praktisch en overzichtelijk op-
gebouwd: de fietstrajecten met 
gpx tracks en de routebeschrij-
vingen, informatie over het erf-
goed, de abdijen en hun bieren, 
en adresjes om te overnachten 
voor elk budget. Je vindt er ook 
de adressen van de gastenver-
blijven van de nog bestaande ab-
dijen, al geven de samenstellers 
toe dat ze daar tijdens hun tocht 
geen gebruik van maakten.

De samenstellers van abdijfietsen.be 
zijn benieuwd naar uw reactie.

In Vlaams-Brabant is het parcours tussen de abdijen niet vlak.  © Toerisme Vlaams-Brabant

„Tijdens deze tocht leer je 
zowat alle landschappen 
van België kennen”

THEMANUMMER FIETSEN


