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ijn trektocht langs de slagvel-
den vanEddyMerckx vondKarl
Vannieuwkerke zouitzonder-
lijk dat hijmaar éénwens had:
dat de serie in de scholen zou
worden vertoond.Omdatwe
als Belgen zoudenbeseffen hoe
groot EddyMerckxwas.
We zijn halfweg en ik ben, in

tegenstelling tot de tv-recensen-
ten vande kranten die het una-
niemzeer goed vonden, niet
overtuigd. DatMerckx een

grotewas, de grootste Belgische sportman
ooit,mag inmiddels bekend zijn. Omdat
nog eens elke aflevering te latenherhalen
door bewonderaars en tegenstanders uit
die tijd is overdaad. Idemvoor het opvoe-
ren als geloofwaardige bron vandie ene
dinosaurus-journalist die in de perszaal
van deTour nog op een schrijfmachine
tikt. De onderzoeksjournalistiek beperkte
zich tot nog toe tot het opsnorren vande
podium-miss van 1969.Mét handtekening
vanMerckx.
Filmisch en qua scenario steekt het

goed inmekaar, het decor is prachtig en
de regisseurweet hetmooi in scène te zet-
ten,maar inhoudelijkworden rare keuzes
gemaakt. Zoals in de eerste aflevering,
toen de overgang vanParijs-Roubaix naar
Luik-Bastenaken-Luik verliep via Frank
Vandenbroucke.Hetwaren twee cou-
reurs,maar ze hebben verderweinig
gemeen.
Het opzet vanMerciMerckx is niet

nieuw, en dat hoeft ookniet: het is een
trektocht zoalsTen oorlogmeets een road
trip à laMichael Palin. Onderweg laat
Vannieuwkerke opde slagvelden geen
kruisjes achter,maar kleineMerckx’jes.
Net als Palin is hij een beetje vaak in beeld.

Zo vaak, dat als kind-
jes van een lagere
school de serie te zien
krijgen, ze ongetwij-
feld zullen denken
datKarl
Vannieuwkerke de
ster is/was. Niet die
jonge god vandie
zwart-witbeelden of
die opa die daar op de
baan vanVincennes
fietst,maarwel die
guitigemandiemet rare helmenbril op
eenVespa rijdt, die deTre Cimenaar
bovenwandelt of die door de Pyreneeën
cruistmet een 2CV.
Ik hebKarl hoog zitten als sportkenner

met een brede interesse. Als host in een
talkshow is hij ad rem, zelf een beetje veel
aan hetwoordmaar altijd goede voorzet-
ten gevend. Ikweet ook dat hij die serie
heeft gedraaid in een periode dat hij niet
alleen ziekwas,maar vooral nietwist of
hij zou genezen. Alle begrip, en daarom
hield ikmij in,maar de geschiedverval-
sing in de laatste aflevering vond ik
erover.
Het ging toen over Savona 1969 en

Merckx’ eerste positieve plas, op amfeta-
mines. “Ik heb geen enkele Italiaan gevon-
dendie gelooft datMerckx echt schuldig
was”, besloot Vannieuwkerke, daarmee
de indrukwekkenddat hij op onderzoek
was uitgetrokken.Hij hadhet bewuste
hotel gefilmd enwat antieke Italianen aan
hetwoord gelaten endaarmeemoesten
wehet stellen. Zo, hadKarl hiermee dat
nationale drama voor eens en voor altijd
opgelost? Jawel,maar hij had de uitkomst
niet juist.
De aflevering begonmet de officiële

mededeling dat
Merckx positiefwas
bevondenbij een
urinecontrole enniet
meermocht starten.
Waarna eenuittreksel
volgde uit het
befaamde op-de-
rand-van-het-bed-
van-de-huilende-
Eddy-interviewvan
JanWauters.
Wauters vraagt:

“En dat (positief op amfetamines,HVDW)
na een vlakke etappewaarin niets te
verliezen of tewinnenwas?”
Antwoord vanMerckx: “Ja,was het (de

positieve plas, HVDW)nunogna een tijdrit
geweest of zo, danhad ik het kunnen
geloven.”
Say nomore, zeker?Altijd al is de foute

conclusie getrokkendatMerckx in Savona
uit dewedstrijd is gezet omdat hij in
Savona positief is bevonden. In de pre-
historie van de dopinganalyses kreegmen
de resultaten pas een dag of enkele dagen
later. De rit naar Savonawas 1 juni. Twee
dagen voor de rit naar Savonawas er… een
tijdrit, gewonnendoorMerckx.
Ikweet het,MerciMerckx is geen docu

opCanvasmaar amusement opEén, en
danmoet het niet temoeilijk zijn. Maar
mag eenhagiografie ooknog eenbeetje
juist zijn? Enmogenwe van een journalist
eenminimumaan journalistieke correct-
heid vragen?
Het spijtmij Karl,maar voor de scholen

isMerciMerckx alvast geen geschiktmate-
riaal, tenzijmisschien in de godsdienstles
bij de andere fabeltjes.Wel op de universi-
teit, in de cursus historische kritiek, om te
tonenhoehet nietmoet.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Merci Merckx
column Ik weet het, ‘Merci

Merckx’ is geen docu
op Canvasmaar

amusement op Eén,
en danmoet het niet
te moeilijk zijn. Maar
mag een hagiogra!e
ook nog een beetje

juist zijn?Z

Boerenzoon op goudjacht met prijsbeesten
‘Koersen is een schone stiel,
maar het is zoals op de
boerderij: keihardwerken.’
Getekend: Yves Lampaert
(24).Morgen rijdt hijmet
Etixx-QuickStep hetWK
ploegentijdrijden in deVS.

De boerenzoon uit Ingelmun-
ster beleeft een boerenjaar:
rit- en eindwinst in de Drie-
daagse van West-Vlaanderen.
Zijn inzet leverde hemeen vas-
te stek op in de voorjaarskern
van Etixx-QuickStep. Geen
mens die nog twijfelt aan de
fysieke mogelijkheden van

Lampaert. Ook Carlo Bomans
niet, die hem selecteerde voor
de tijdrit van woensdag. En
morgen mag hij zijn kracht
ook aanwenden op het WK
ploegentijdrijden.
Na de triomf van Rigoberto

Urán in Quebec ging het voor
de laatste plaats nog tussen
Lampaert en Julien Vermote.
De moderne Briek Schotte
kreeg de voorkeur. “Een hele
eer”, vindt Lampaert, want zijn
kompanen zijnMartin, Urán ,
Boonen, Kwiatkowski en Terp-
stra. Samen goed voor een
waslijst aan titels.

Lampaert moet ervoor zorgen
dat de ketting gesmeerd loopt.
“Het ritme mag niet stokken
als ik overneem van de grote
motoren.Het parcours ligt ons:
lastig enveel tempowisselingen.
Iedereen zal zijn nut hebben.
Zwaardere kalibers als Boonen
en Martin op het vlakke, lich-
tere types genre Kwiatkowski
en ik op de hellende stroken.
Ik zie ons hoog eindigen.” ✓JDK�

WKPLOEGENTIJDRIT
Morgen live op Canvas
om 18:00 uur

I Yves Lampaert: ‘Het ritme
mag niet stokken als ik over-
neem van Boonen.’ © BELGA


