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Veiling Mapei-fietsen Museeuw en Tafi brengt 8.000 euro op 

Opbrengst gaat naar slachtoffers overstromingen via Koning Boudewijnstichting 

 

Mapei, wereldproducent in chemische producten voor de bouwsector, schenkt 8.000 euro aan de 

slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Dat bedrag werd geboden op de racefietsen die door ex-

wegkampioenen Johan Museeuw en Andrea Tafi werden gebruikt in de aanloop naar het UCI WK 

wielrennen 2021, waarvan Mapei hoofdpartner is. De Belgische vestiging van Mapei ligt in Grâce-

Hollogne, midden in de regio die deze zomer zwaar getroffen werd door de hevige regenval. 

 

Mapei verkocht beide fietsen, zo goed als nieuw, per opbod via 2dehands. In de weken voorafgaand aan 

het WK werden ze door wielervedettes Johan Museeuw en Andrea Tafi gebruikt voor rondritten, 

promovideo’s en fotoshoots. Bovendien is Mapei al vele jaren hoofdpartner van het UCI WK wielrennen.  

Dat bracht Mapei op het idee om de fietsen na afloop aan de hoogste bieder te verkopen, en de opbrengst 

integraal door te storten ten bate van de slachtoffers van de juli-overstromingen. Via de Koning Boudewijn 

Stichting wordt het bedrag overgemaakt aan de federatie “Union Wallonie des entreprises” die instaat voor 

de heropbouw van de overstroomde gebieden. Uiteindelijk kregen beide racefietsen, voor in totaal 8.000 

euro, twee nieuwe eigenaars: Roeland Laleman, zaakvoerder van Brugs Dak Centrum in Brugge, en Rik 

Leyen van Dierenspeciaalzaak Leyen uit Maaseik.  

Dubbel doel 

Jean-Michel Grégoire, General Manager van Mapei Benelux NV: “Het opzet van de actie was om aandacht 

te blijven genereren voor de slachtoffers en tegelijk een mooi bedrag te verzamelen om ook effectief te 

helpen. Als bedrijf gevestigd in de getroffen streek zijn we erg blij met het resultaat van de veiling. En 

uiteraard doen ook de kopers een héél goede zaak. Dit zijn absolute topfietsen, met een certificaat van 

echtheid en een persoonlijke boodschap van de ex-profrenners. Bovendien gaat het geld rechtsreeks naar 

mensen die het hard nodig hebben, en daarvoor willen we de kopers dan ook uit ons hart bedanken. Ze 

stellen een goede daad.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De gelukkigen: “Op de limiet, maar heel tevreden” 

Rik Leyen, gelukkige eigenaar van de gesigneerde Johan Museeuw Mapei-racefiets: “Nu ik sinds kort van 

mijn pensioen geniet, wil ik graag actief blijven en probeer ik dagelijks een toertje te fietsen. In onze 

dierenspeciaalzaak in Maaseik kwamen we meermaals in contact met klanten die zelf getroffen waren door 

de overstromingen of slachtoffers kenden. Wij hopen dat we met het kopen van deze unieke fiets een 

steentje kunnen bijdragen aan de getroffenen.” 

Roeland Laleman, trotse eigenaar van de gesigneerde Andrea Tafi Mapei-racefiets: “Toen ik als gast via 

Mapei het WK tijdrijden mocht meemaken, was ik onder de indruk van het professionalisme en de intense 

samenwerking die tot zo’n mooie beleving leidt. In volle voorbereiding van de lancering van Facade 

Partners, een gloednieuwe samenwerking voor professionals van gevelbekleding, werd ik tegelijk getroffen 

door het immense verdriet dat de overstromingen met zich meebrachten. De getuigenissen van onze lokale 

partners waren zeer aangrijpend. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld, toen ik via deze actie de 

mogelijkheid kreeg om getroffen mensen te steunen.”  

 

Elke fiets is individueel gesigneerd door Johan Museeuw (maat 56) en Andrea Tafi (maat 58) en voorzien 

van de gekende blauwe Mapei-logo’s op een wit kader. De wielerfietsen zijn afkomstig van Bowdy & Brave, 

in Willebroek onder het merk Prorace. 

Mapei is uiteraard geen onbekende naam in de wielersport. De groep van lijmen en chemische producten 

voor de bouw prijkte al meermaals op het shirt van wereldkampioenen. Het bedrijfsmotto ‘Never stop 

pedalling’ sluit aan bij de waarden van de sport, die intrinsiek deel uitmaken van het DNA van de groep: 

hard werken, talent, teamwork, enthousiasme, vastberadenheid en doorzettingsvermogen in elke 

uitdaging. 

 

 

Over Mapei Benelux 

Sinds 1995 heeft men in België een eigen filiaal. Vanuit Grâce-Hollogne in de provincie Luik wordt de Belgische en 

Luxemburgse markt geleverd. Hier bevinden zich tevens de showroom, het trainingscenter en het labo voor 

betonadditieven. Mapei is eveneens gekend als sponsor van de Italiaans-Belgische wielerploeg van 1993 tot 2002. Het 

motto van deze succesvolle wielerploeg was « vincere insieme », samen winnen. www.mapei.be 

 

Over Mapei 

Mapei, opgericht in 1937 door Rodolfo Squinzi in Milaan (Italië), is vandaag de dag wereldleider in de productie van 

lijmen, kitten en chemische producten voor de bouwsector. Met 89 dochterondernemingen in 57 landen en 81 

productiefaciliteiten in 36 verschillende landen heeft de groep wereldwijd meer dan 10.600 mensen in dienst. In 2019 

boekte de Mapei Group een geconsolideerde omzet van 2,8 miljard euro. Specialistatie, internationalisatie, research & 

development en duurzaamheid zijn de fundamenten voor het success van het bedrijf. www.mapei.it  
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