
bloed (geglycoliseerdbloedomjuist te zijn).
Neen, plussenenminnenwaren/zijn aande

kruisvaarderWalshniet besteed.Daar zit eenoor-
zaakachter.Walsh is ooit doorLanceArmstrong
tot ophetbot geschoffeerd toendiewathad
gezegdoverWalsh’ vadergevoel in combinatie
metdeeerderedoodvanzijn zoontje in eenfiets-
ongeluk.Hetboekwasduseenbeetje eenafreke-
ningenwordtookopgedragenaanzijn zoontje.

Verdachtmakingen
“Niet iedereengeloofdehet sprookje”,
vermeldthetpersdossier vandefilmmet

betrekking tot de journalistiek van
Walsh.Niet iedereendie iets van
wielrennenkent, gelooft ook
hetboekvanWalshen
vooralniethet beelddathij
vandebadguyuitTexas
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Brits ‘woord’ van het jaar is... een emoji
DeOxford English
Dictionary, de Britse Dikke
vanDale, heeft een emoji
tot ‘woord van het jaar’
uitgeroepen. Het gezichtje
dat huilt van het lachen is
de gelukkige.

Volgensdemakersvanhetwoor-
denboek vertolkt deze emoji het
best onze levenshouding en
bezigheden in 2015, meer dan
ieder anderwoord.
Hetmannetje dat zowelmoet

lachenalshuilenisnauitgebreid
onderzoek door de Universiteit

ehalveLanceArmstrongzelf, endat is langniet
zekerwantdie is flinkoudergeworden, is er vast
geenacteur te vindendie eenbeterdoorslagje kon
neerzettenvandezevenvoudigeTour-winnaar
LanceArmstrongdandezeBenFoster, die eerder
al schitterde indeLoneSurvivor.
HetbeelddatFosterophangt vanLance

Armstrong isnatuurlijkdat vanhet script, endus
speelt Foster eencompleet geobsedeerde, niets-
ontziende fanaticus in lycradie zijnoverwinnin-
genop tweewielenen later zijn fortuinuitsluitend
tedankenheeft aanchemischepreparatenen
bloedzakjes.
Endat speelt Foster goed. Zelfs alshij opeen

fiets zit – gelukkigfilmenzehemnooit van te ver
engelukkigwordenerookechtebeeldendoor
gemixt –kanhij doorgaanvoorde twee-eiige
tweelingbroer vanArmstrong. Indemeergenu-
anceerdepassageswegvandefietsheeft hij
Armstrong trouwensbijzondergoedgeobser-
veerdenbepaalde tics of gewoontesheeft hij
naadloosovergenomen.Eenknappeacteer-
prestatie, zondermeer.
Totdaarhet goedenieuws, dat begint en

ophoudtbij BenFoster.Het slechtenieuwsbegint
bij het script, dat gebaseerd is opeenvooringeno-
menboekvanDavidWalsh, de Ierse journalist
vanTheSundayTimes. Dat boekheetSeven
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‘The Program’,met Ben Foster als de gevallenAmerikaansewielerheld, loopt vanaf vandaag in de zalen

Een knappe acteer-
prestatie en toch een
slechte film, dat heb je
als je overdreven
verkeerde accenten legt
omdat sommige
Amerikaanse films een
good guy en een bad guy
moeten hebben.
Voor wielerkenners is
The Program er over;
voor niet-wielerkenners
wellicht te moeilijk.
HANS VANDEWEGHE

DeadlySins, verwijzendnaardezevenTour-over-
winningen.VoorWalshzijndie allemaal gestolen,
voordepeersvanArmstrongenookzij dieniet op
defiets zaten, heeft hij erminimaal vijf daarvan
weldegelijk verdiend.Nogmeernadebekend-
makingvanzijndossier, omdat zij toenals geen
anderbeseftendathij altijdmetdezelfdewapens
streedalsde rest vanhetpeloton. Zij hadden
Armstrongvanvoordeepoendebloed-
manipulatie ookal gespot als eenbijzondergeta-
lenteerdeuithoudingsatleet dieopzijn zestiende
als triatleet ’swerelds grootstebeloftewas.
Dienuanceskondefilmniethebben

natuurlijk enevenmindeuitlegdat
Armstrongzijn toevluchtnamtotbloed-
transfusies volgensdeartisanale
methodemetbloedafnamesomdevier
weken, terwijl de concurrentiebij
dokterFuentesof inOostenrijk al
toeganghad tot diepgevroren

heeft geschetst endat inmiddels eeneigen leven is
gaan leiden.
Metdie eenzijdigehommageaanWalsh inde

filmwordtookdegeschiedenis eenbeetje onrecht
aangedaan.Het eerste goedeboekvanWalsh (LA
Confidentiel, in 2004eerst inhetFransversche-
nen) schreefhij samenmetPierreBallester.Daar
stondenal demeeste verdachtmakingen in.Van
dieoud-L’Equipe-verslaggever geenwoord inde
film, enevenminvan journalistDamienRessiot,
die in2005middels een trucje aanpositieve stalen
uit 1999wasgeraakt endie inverbandhad
gebrachtmetArmstrong.

Obese JohanBruyneel
Afgezien vande inhoudelijke fouten tegen de
problematiek doping, zijn er ooknogwat verve-
lende details die niet kloppen.Dit is geen
misdaadfilm, het is evenmin een romanwaar
wel eens iets onwaarschijnlijksmag gebeuren
ten gunste vanhet scenario, dit blijft een sport-
filmende feitenmoeten sporenmet de realiteit
die nog zo vers in het geheugen ligt. Ook al gaat
deze filmover de uitwassen van een sport, dan
nogwil de liefhebber en kenner vandie sport een
minimalewaarheidsgetrouwheid.
Voor de racebeeldenmet Foster heeftmen

niet nagelaten alle attributen zo authentiek
mogelijk na temaken, tot de ploegbus toe.
Anderzijdswordt omdefilmwat vaart te geven,
het ene nahet andere dopingvergrijp zonder veel
duiding opde kijker losgelaten. BetsyAndreu die
verschijnt en eenbelastende verklaring aflegt,
oké,maarwie is BetsyAndreu?DokterMichele
Ferrari die ineens verschijnt en tien keer beter
Engels spreekt dan inwerkelijkheid. Een baxter
die in vijfminuten leegdruppelt.Maarwordt epo
danniet gespoten? Jawel,maar ditwas nog iets
anders en daarwas geen tijd voor omdat in 1u43
deftig uit te leggen.Het verst van dewerkelijk-
heid staat JohanBruyneel, die er toenuitzag als
een pédaleur de charme, net op rust dusmet nog
veel charme,maar die in de filmals een obese
bierdrinkendeLambikwordt gespeeld.
Het zal dewielerkenner lastig vallen omde

filmernstig te nemen.Het zal de niet-wielerken-
ner lastig vallen omdie film te begrijpen en om
er lol aan te beleven. De documentaireThe
Armstrong Lie vanAlexGibney (uit 2013) blijft,
hoewel evenminflatterend, voorlopigmet
afstandhet beste portret van de gevallenTour-
winnaar.

LanceArmstrong
zoals hij niet echtwas

GEKLEURD

D Acteur Ben Fos-
ter kan doorgaan
als de twee-eiige
tweelingbroer van
Lance Armstrong.
Meteen het enige
lichtpuntje in
The Program.
© DEAN ROGERS

woordenboek goed bij 2015 pas-
sen, waaronder ‘adblocker’,
‘Brexit’, ‘refugee’ en ‘sharingeco-
nomy’.
Afgelopenaugustusvoegdede

OxfordEnglishDictionaryookeen
serie woorden aan de officiële
onlinewoordenlijst toe. Bijvoor-
beeld 'hangry', de perfecte
samentrekkingvoordegemoeds-
toestandwaarbij jedoordehon-
gernietmeerzoplezierigvoor je
omgeving bent. Volgens het
Engelse woordenboek heet het
mogelijke vertrek van Grieken-
land uit de eurozone bovendien

nu officieel Grexit en doenwijd-
beenszittendemannendieteveel
ruimte innemen voortaan aan
‘manspreading’.Eenvervoersbe-
drijf inNewYorklanceerdevorig
jaar een veelbesproken cam-
pagnetegendezemaniervanzit-
ten indemetro,wat de versprei-
ding van dit woord ongetwijfeld
goedheeft gedaan.
Andere nieuwkomers in het

onlinewoordenboekwaren‘wine
o’clock’en‘beero’clock’,ofwelhet
juiste moment om een welver-
diendwijntjedanwelbiertje inte
schenken. ↵VK�

Museumbordjes vaak onjuist
Geloof niet te snelwat je in
musea ziet,want ruimde
helft vande infobordjes bij
dieren enplanten is fout,
stellen experts vanOxford
University.

Vermoedelijkheeftzowatdehelft
van de dieren en planten in de
natuurkundige musea wereld-
wijd een verkeerde naam. In het
insectenrijk zou de situatie nog
slechter zijn. Biologen kunnen
gelijkaardige insecten- en plan-
tensoorten dikwijls moeilijk
onderscheidenenhebbenboven-
dien geen tijd om de duizenden

specimensgedetailleerdteonder-
zoeken.Wetenschappers van de
Britse universiteit namen de
proef op de som en bezorgden
verschillende musea hetzelfde
specimen. Inelkvandeinstellin-
genkreeghet eenanderenaam.
De foute labels van demusea

belemmeren op hun beurt het
wetenschappelijk onderzoek.
“Biologen raken in dewar”, zegt
Robert Scotland. Om te vermij-
den dat onjuiste informatie
wereldwijdverspreidwordt,sug-
gererendeonderzoekersomeen
digitaal archief samen te stellen
metDNAvanelkspecimen. ↵EVW�
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THE PROGRAM
SPORTFILM
Van: Stephen Frears
Met: Ben Foster
Duur: 103 minuten

van Oxford uit meer dan 800
emoji gekozen. Toen onderzoe-
kers in kaart brachten hoe vaak
de verschillende emoji worden
gebruikt, bleek deze smiley
namelijkwereldwijddepopulair-
ste. In het Verenigd Koninkrijk
bestaat zelfs 20 procent van het
emojigebruikuitditmannetje. In
2014wasdatmaar4procent.

Concurrentie
De emoji, die officieel ‘Facewith
Tearsof Joy’ (gezichtmet tranen
vanhetlachen)heet,wonvanzes
anderewoorden die volgens het

Ook al gaat de  lm
over de uitwassen
van een sport, dan
nog wil de lie#ebber
en kenner een
minimale waarheids-
getrouwheid

D De winnaar
van 2015:
Face with
Tears of Joy.
© RV


