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MILAAN-SANREMO, DE RONDE VAN VLAANDEREN,
PARIJS-ROUBAIX, LUIK-BASTENAKEN-LUIK EN
DE RONDE VAN LOMBARDIJE.
Vijf legendarische koersen die elk 
jaar opnieuw de hoogmis zijn voor 
de wielerlie�ebber en het schouw-
toneel voor de helden van de fiets: 
Philippe Gilbert, Fabian Cancellara, 
Mark Cavendish, Tom Boonen en Peter 
Sagan, om er maar enkele te noemen. 
Van de onmogelijke kasseistroken van 
Parijs-Roubaix tot de waanzinnig steile 
hellingen in de Ronde van Vlaanderen, 
elke wedstrijd is even uniek als de renners 
die zich door extreme uitputting heen 
duwen om ze te winnen en deel te 
worden van de epische geschiedenis.
In de loop van een eeuw konden slechts 
drie renners alle vijf de monumenten 
winnen – niet toevallig drie Belgen: 
Rik Van Looy, Eddy Merckx en 
Roger De Vlaeminck. En dat terwijl 
een overwinning in één editie al garant 
staat voor eeuwige roem. Elk van deze 
monumenten heeft een fascinerende 
geschiedenis, met als protagonisten 
de  grootste persoonlijkheden in de sport. 
In De Monumenten vertelt Peter Cossins 
de tumultueuze geschiedenis van 
deze buitengewone wedstrijden en 
de renners die zij hebben vereeuwigd.
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‘De auteur heeft een nieuw 
boekgenre gecreëerd. 
Noem De Monumenten wat 
mij betreft een verhalende 
encyclopedie. U hebt de keuze: 
gebruik het als naslagwerk 
of lees het als een prettig 
vertellend geschiedenisboek.’ 
— M I C H E L  W U Y T S

‘Peter Cossins combineert 
geschiedenis, analyse 
en anekdotiek met een 
buitengewone kennis 
en brengt op die manier 
de klassieke wieler-
wedstrijden tot leven.’ 
— T H E  I N D E P E N D E N T

Peter Cossins schrijft al meer dan twintig jaar over wielrennen. Hij bracht verslag 
uit van zestien edities van de Tour de France. Een aantal jaren was hij redacteur 
en later hoofdredacteur van Procycling Magazine. In 2012 schreef hij samen met 
Tour de France-winnaar Stephen Roche diens autobiografie, Born to Ride.
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