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Herderen huldigt wielerlegende Yvo
Molenaers

Ex-wielrenner Yvo Molenaers poseert voor Hove Malpertuus, waar het eerbetoon zal
plaatsvinden. - TONY VAN GALEN (Het Laatste Nieuws)

Yvo Molenaers (82), die een succesvol profrenner en sportdirecteur van Eddy
Merckx was, krijgt in z'n eigen dorp en voor de deur van z'n familiezaak Hove
Malpertuus in Herderen een uniek eerbetoon. Rond de gewezen wielrenner brengen
Theater Ozzy en de koninklijke harmonie Sint- Jan het spektakel 'Yvo Molenaers,
coureur en dorpsheld".
"Het is geen musical", zegt Patrick Janssen, voorzitter van Theater Ozzy. "We
vertellen over de mens en renner Yvo."
"Zie het als z'n sporttestament", aldus Jaak Nijs van Theater Ozzy. "Voor 1.000
mensen brengen we twee keer (12 en 13 augustus) een schouwspel met muziek,
interviews met Yvo en z'n broer Roger (81), die door een ongeval als wielerenner
moest stoppen."

Tafelgesprek
"We huldigen een man die in z'n tijd veel mensen heeft begeesterd en bij elkaar
bracht", vervolgt Nijs. "We hangen een beeld op wat het voor een gezin betekende
als twee zonen koersten? Wat verdiende toen een coureur met koersen? Was er
doping? Er zit een tafelgesprek in met oude gloriën uit het wielrennen: José De
Cauwer, Jean-Baptist Claes, Guido van Reybroek en mogelijk Eddy Merckx.
Maandag weten we of Eddy toezegt", aldus Nijs. "We sluiten af met Yvo die in een
witte cabrio Hove Malpertuus opgereden komt. Na afloop van z'n eerste Ronde van
Frankrijk werd hij in Herderen immers ook rondgereden in een witte cabrio".
Yvo Molenaers, die een bescheiden man is, stond zelf eerst wat sceptisch tegenover
een show over hem.
"Maar nu ik weet wat er gaat gebeuren, ben ik trots en ik ben in blijde verwachting
hoe het gaat uitpakken", bekent de kwieke wielerlegende.
Meer info over het spektakel op www.yvomolenaers.be . (LXB)

