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WAT DEED U OP 20 JULI 1969? 

Flandriens leven met passie voor de wielersport en het 
verleden ervan. Zo staat 20 juli 1969 onuitwisbaar in het 
geheugen gegrift. Door die onvergetelijke Tourzege van 
Merckx, gevolgd door de historische stap van Neil Arm-
strong. Wat deed u op die dag? Laat het ons weten. Uw 
reacties krijgen een plaats in het septembernummer van 

onze Gazette. 

Terug van even weggeweest 
Door de drukke werkzaamheden rond de Ronde van Vlaanderen en de 
tentoonstelling ‘Met Merckx naar de Maan’ geraakte onze derde Ga-
zette ondanks herhaalde pogingen, nooit klaar. Maar geen nood: met 
enige vertraging vindt u nu uw geliefkoosde lectuur terug. En steken 

we een tandje bij om de opgelopen achterstand weer goed te maken.  
Markt 43, 9700 Oudenaarde 

Op 20 juli 1969, 40 jaar gele-
den dus, won Eddy Merckx 
zijn eerste Ronde van Frank-
rijk. In de nacht van 20 op 21 
juli (onze tijd) zette Neil 
Armstrong (geen familie 
van...) als eerste mens voet 
op de maan. Twee evene-
menten die voorpaginanieuws 
werden, in de hele wereld. En 
die nu op gepaste wijze in het 

CRVV herdacht worden. 

De noeste werkers van het Bele-
vingsmuseum en de even dappere 
bestuursleden van uw Vriendenkring 
realiseerden dus, in de Grote Zaal, 
een bijzonder leerrijke tentoonstel-
ling, die op 23 juni in aanwezigheid 
van Eddy Merckx feestelijk geopend 
werd en kan bezocht worden tot 

eind november. 

Weken, ja maanden van veel naden-
ken, diepgaande research en hard 
werken leidden tot het verwezenlij-
ken van een expositie die – ook al 
zeggen we het zelf – inzake omvang 
en originaliteit, nooit gezien is, ten-
minste niet in de wielerwereld. Ver-
zamelaars, openbare instanties, mu-
sea hebben zich maanden niet meer 
veilig gevoeld, omdat onze scouts bij 
herhaling aan de deur stonden of 
aan de telefoon hingen, met het 
dringende verzoek de meest waar-
devolle stukken uit de diverse col-
lecties voor enkele maanden aan het 
CRVV af te staan. De lokroep om 
mee te spelen in zo’n prestigieus 
geheel was voor velen onweerstaan-
baar. En zo krijgt de bezoeker een 
ongezien totaalbeeld  van dat fabu-
leuze jaar 1969, waarin de Tourzege 
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van Merckx en die eerste stap 
op de maan natuurlijk de hoog-
tepunten vormen. Vertellen 
wat er allemaal te zien is, lijkt 
onmogelijk. Vermelden dat Karl 
Vannieuwkerke speciaal voor 
de tentoonstelling een film 
over de Tour van Eddy maakte 
mag wel als bijzonder lokmid-

del gelden. 

Merckxissimo 

Bezoekers van de tentoonstel-
ling kunnen overigens het suc-
cesboek ‘Merckxissimo’ kopen 
aan een tijdelijke expositieprijs 
van 35 euro (ipv 45 euro). Ook 
het fraaie boek ‘Merckx, Mens 
en Mythe’ van Philippe Brunel 

staat in promotie (14,50 euro 
ipv 40 euro). De tentoonstel-
ling ‘Met Merckx naar de Maan’ 
loopt nog een tijdje samen met 
de expositie ‘Briek Schotte en 
zijn tijd’ (die eindigt op 30/9). 
Want nu kan men in het CRVV 
lekker vergelijken: hoe Schotte 
leefde en wat Eddy in beweging 
bracht, in een jaar waarin de 
verovering van de ruimte een 

feit werd. 

De twee tentoonstellingen 
zorgden dit jaar tot dusver 
voor een mooie aangroei van 
de bezoekerscijfers van het 
CRVV. Ook brasserie ‘De 
Flandrien’ deed het, mede dank 

zij het goeie weer, uitstekend. 

In het najaar staan nog twee 
tentoonstellingen op het pro-
gramma. Van 2 oktober tot 
het einde van het jaar worden 
in het belevingsmuseum schil-
derijen tentoongesteld van 
Luc Huysman. En van 31 ok-
tober tot 22 november zijn in 
de inkomhal foto’s van de 
bekende zwart-wit-fotograaf 
Stephan Vanfleteren te zien, 
samen met wielergedichten 
van bekende auteurs. (zie 

blz.4). (RJ/RVW) 
 

Leden van de Vriendenkring 
kunnen gratis de tentoonstel-
ling ‘Met Merckx naar de 

Maan’ bezoeken. 

Expositie ‘Met Merckx naar de maan’ lokt steeds meer volk naar het CRVV 

Eddy Merckx himself opende eind juni de tentoonstelling ‘Met Merckx naar de Maan’. Hier poseert hij naast 

het replicapak waarmee Neil Armstrong de eerste stap zette op de maan. (Foto MDM) 
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Merckx 1969 

Merckx zet op 23/6/2009 ten huize CRVV symbolisch een voet op het maanop-

pervlak. Directeur Rik Vanwalleghem vereeuwigt stiftgewijs de historische afdruk. 

Van de gelegenheid maakte Eddy Merckx, Ronde-winnaar in 1969 en 1975, ge-

bruik om in onze brasserie de Ronde-tafel te signeren. 

Op de tentoonstelling mijmert Merckx bij de foto waarop hij na zijn Touroverwin-

ning werd ontvangen door koning Boudewijn en koningin Fabiola. 

Het was bijna niet begonnen, dat grote zomeravontuur van 
Eddy Merckx. Een positieve controle in de Giro hield hem ei 
zo na uit de Tour. Maar omdat alles rond die test in Italië 
verdacht was, kreeg Merckx opschorting van straf. En was hij 
er bij op 28 juni, voor de Tourproloog. Die uitdraaide op een 
nederlaag. In Roubaix, over 10,4 km tegen het uurwerk, reed 
de Duitser Rudy Altig 7 seconden sneller. Gemist dus dat 
eerste doel: België binnenrijden met de gele trui, uit dank-
baarheid voor de steun van de supporters in de barre tijden 
van de schorsing. Maar dat shirt kwam er wel, een dag later, 
na de ploegentijdrit. Merckx had intussen al ervaren dat ie-
dereen tegen hem reed. Daarom wilde hij het geheel defini-
tief in de hand houden, eerst via ploegmaat Julien Stevens 
(ritwinnaar en leider in Maastricht), later heel alleen als een 
superkampioen. Die in de zesde rit al iedereen op zijn plaats 
zette, op de Ballon d’Alsace. Om vervolgens de rivalen een 
voor een af te maken in de diverse bergetappes. Kwam dan, 
op 15 juli, het absolute hoogtepunt, misschien wel uit heel de 
Tourgeschiedenis. In de rit van Luchon naar Mourenx Ville 
Nouvelle, over de Tourmalet en de Aubisque, moest volgens 
alle strategische regels Merckx alleen maar zijn 8’21 voor-
sprong op Pingeon verdedigen. Merckx deed dat al aanval-
lend, met een onwaarschijnlijk gewaande solovlucht van 140 

kilometer, zo maar, voor de sport, voor de eer. 

Alleen die etappe verdient 40 jaar later een grote tentoon-
stelling. Maar in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Ou-
denaarde is nu zoveel meer dan dat te zien. Over die uitzon-

derlijke man die Merckx was en nog altijd is. (RJ) 

Zondag 20 juli 1969. Circa 600 miljoen mensen over de hele 
wereld volgen de wankele stap van astronaut Neil Arm-
strong, op circa 360.000km van hier. Om 03u56’20” (onze 
tijd) kraakt het: “That’s one small step for (a) man, one giant 
leap for mankind.” Dit zinnetje van de eerste mens op de 

maan wordt een van de beroemdste oneliners ooit.  

President John F. Kennedy klinkt vastberaden als hij acht jaar 
voordien zijn ruimte-ambities op tafel gooit. Einddoel: vóór 
het einde van de jaren zestig een Amerikaan op de maan! 
Het is meteen de start voor een spelletje haasje over tussen 
de Sovjets en de VS. Telkens een raket wordt afgeschoten, 
doet de andere grootmacht een verbeterde tegenzet. On-
danks hun achterstand zullen de Amerikanen met Apollo 11 

uiteindelijk de sprint winnen. 

Op 16 juli 1969 beleven honderdduizenden nabij Cape Cana-
veral hoe de Saturnus van 3.000 ton en 111 meter dreunend 
opstijgt. Enkele dagen later ontkoppelt de maanlander zich 
van het moedership en valt richting maan. Even is er paniek 
als de boordcomputer tilt slaat. Maar koelbloedig zetten 
astronauten Armstrong en Aldrin de ‘Eagle’ neer. Net voor 
de brandstoftank leeg is. Enkele uren later daalt Neil Arm-
strong behoedzaam af. Samen met collega Aldrin plant hij de 
Amerikaanse vlag, voert experimenten uit en verzamelt 

maanstenen. Na een paar uren vertrekken ze met hun maan-
tuig naar de commandomodule waar de derde man Collins 
hen opwacht. Na hun behouden terugkeer en 21 dagen qua-
rantaine verdrinken de helden in de vele huldefeestjes. Ze 
reizen zelfs tot bij onze koning Boudewijn. Die heeft enkele 
weken voordien al een andere koning ontvangen, nl. die van 
de Tourplaneet: Eddy Merckx. Enkele uren nadat hij voet 
zette op het podium, plaatste Armstrong hoog in het heelal 

zijn voetafdruk in het maanstof. (Bo Decramer) 

Maan 1969 
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Merckx fietst gat in geheugen dicht 
Vier uur lang pleisterde Merckx 
op dinsdag 23 juni in het CRVV. 
Eerst voor een obligate pers-
conferentie om er te antwoor-
den op vele vragen van journa-
listen die zochten naar dat ene 
pittige, liefst nog onbekende 
detail uit de Ronde van Frankrijk 
1969. Nadien voor de uitreiking 
van de tiercé-wedstrijd van de 
Ronde van Vlaanderen. En ten-
slotte voor de opening van de 
tentoonstelling ,,Met Merckx 
naar de Maan’’.  Een dubbelten-
toonstelling, verwijzend naar het 
succes van Merckx in de Tour 
van veertig jaar geleden en de 
Apollo 11-missie die Neil Arm-
strong enkele uren later als 
eerste mens naar de maan 

bracht. 

Merckx was onder de indruk 
van hetgeen hij te zien en te 
beluisteren kreeg. Zijn diverse 

reacties over: 
 

DE AFFAIRE IN DE GIRO: 
,,Ik blijf mijn onschuld bepleiten. 
Een aantal vermoedens blijven 
me, veertig jaar na datum, nog 
steeds achtervolgen. Ooit zal de 
waarheid in dat hele dossier 
misschien nog naar boven ko-
men. Maar zolang ik geen staal-
harde bewijzen heb zal je mij 
geen namen van schuldigen ho-

ren noemen.’’ 
 

DE APOLLO-MISSIE :  
,,Fascinerend toch, zo’n onder-
neming. Eerst rondjes draaien 
rond de aarde tegen een snel-

heid van ruim 20.000 km. per uur 
en dan in een waanzinnige glijvlucht 
naar de maan. Ik kan me voorstellen 
dat vele mensen twijfelden aan de 
echtheid van die hele onderneming. 
Ze dachten dat het cinema was wat 
ze op het scherm te zien kregen, 
een leuke opname uit een Holly-
wood-studio of een opname in een 
of andere woestijn. Er zijn trouwens 
nog steeds mensen die niet geloven 
dat de mens ooit op de maan is 

geweest.’’ 
 

ZIJN PLOEGMAATS: ,,Méér dan 
een verzameling van renners. Een 
hecht blok was dat. De ene dag was 
de andere niet. Een normaal gege-
ven in een rittenkoers die zich uit-
strekt over drie weken. Maar we 
wisten wat we aan mekaar hadden. 
Niemand ging de scheve schaats 
berijden. Niet voor niets trouwens 
vormen we nog altijd een bende die 
er regelmatig eens op uittrekt met 
de fiets.’’ (En dan lachend) ,,Soms 
heb ik de indruk dat sommigen 
onder hen vandaag de dag meer 

trainen dan toen ze renner waren.’’ 
 

DE BEELDEN VAN TOEN: 
,,Enkele beelden van toen staan nog 
duidelijk op mijn  netvlies gebrand. 
Maar andere heb ik nooit eerder 
gezien. Kan je geloven dat ik me 
niet eens herinnerde dat de aan-
komst van de proloog lag op de 
wielerbaan van Roubaix? Dank zij 
deze tentoonstelling heb ik een gat 

in mijn geheugen dicht gefietst.’’ 

DE FIETS: ,,Het frame van de fiets 
is wellicht het originele. Maar de 

onderdelen zijn niet dezelfde. 
Dat weet ik heel goed. We 
gebruikten een ander versnel-
lingsapparaat et met de wielen 
klopt er ook iets niet. Maar dat 
zijn details. Overigens vraag ik 

me af hoe al die verzamelaars 
al dat materiaal bij elkaar heb-
ben gebracht. Het doet deugd 
dat zoveel mensen daar veertig 
jaar na datum nog zo fel mee 

begaan zijn. (RJ) 

Merckx en de Damiaanactie 
In de zoektocht naar de grootste Belg uit de geschiedenis moest Mer-
ckx de duimen leggen voor Pater Damiaan. Eddy, een geboren winnaar 
nochtans, baalde er niet om. Integendeel. Spontaan ging hij in op een 
vraag van de Damiaanactie om zijn medewerking te verlenen aan een 
instelling die, gespreid over zestien landen en vanuit drie werelddelen, 

zo’n 1500 dokters, verplegers en andere medewerkers groepeert. 
 

Vorig jaar al ging Merckx naar Congo om er zich te vergewissen van 
levensbedreigende kwalen als lepra en tbc. Eind dit jaar trekt hij naar 
Molokai om er aanwezig te zijn bij de viering die kadert in de heiligver-
klaring van Pater Damiaan. ,,Ik heb al een stukje van de wereld gezien 
maar zoveel ellende als in de leprahaard in Katanga, de oostprovincie 
van Congo zal me levenslang bijblijven’’, getuigt hij. ,,En zeggen dat je 
voor 40 euro een mensenleven kan redden. Daar moeten we met z’n 

allen iets aan doen.’’  Meer info op www.damiaanactie.be. 

Gordelen vanaf het CRVV 

Ook in 2009 bedient De Gordel veel wielertoeristen op hun 
wenken, met een tocht van 138 km over de hellingen van het 
Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. Op zondag 6 septem-
ber kan je starten in Dilbeek maar ook in Oudenaarde aan het 
Centrum Ronde van Vlaanderen. De deelnemers krijgen 11 
hellingen voor de wielen geschoven. Onder meer de Eiken-
berg, de Vesten en de Muur, de Bosberg en de Congoberg. Je 
kan ook kiezen voor een kortere lus van 77 km vanuit Dilbeek 
tot in Geraardsbergen en terug. In samenwerking met Lotto, 
kan je ook dit jaar jouw beklimming van de Muur van Ge-
raardsbergen laten chronometreren. Het startpunt ligt onder-
aan de Vesten, de top is de kapel boven op de Muur. De af-
stand bedraagt 700 m. Mét actiefoto die je achteraf gratis kan 
downloaden. Voorinschrijven voor de Gordel kan ook aan de 
balie van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Alle info via 

www.de-gordel.be 
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WIELERSPORTCULTUUR 
Tentoonstelling foto’s Stephan Vanfleteren komt naar het CRVV 

WK-MOSSELFESTIJN 

OP 27 SEPTEMBER 

Op de dag van het wereldkampioen-
schap, dat dit jaar op 27 september in 
Mendriso wordt gereden, wordt in het 
CRVV voor het derde jaar op rij een 
prettig gestoord WK-mosselfestijn 
georganiseerd. Dit keer niet in de 
grote zaal - wegens de tentoonstelling 
rond Merckx en de maan - maar in de 
brasserie. De formule is even simpel 
als aantrekkelijk: mossels en frieten à 
volonté, vergezeld van drie dranken 
(bier, witte wijn, frisdrank). Vooraf 
wordt u eerst nog een aperitief aange-
boden, in de namiddag is er nog een 

stuk regenboogtaart met koffie. 

Wie baalt van mosselen, krijgt een 

schotel tomaat-garnaal aangeboden. 

De prijs van deze formule bedraagt 35 
euro. Flandrien-leden betalen 29,50 

euro. 

Tijdens en na de maaltijd wordt in 
collectieve trance het wereldkampi-
oenschap gevolgd op groot scherm. Er 
wordt traditioneel ook gezorgd voor 
enige animatie en er is de Grote WK-
pronostiek die u de rest van uw leven 

kan laten rentenieren. 

Wegens de beperkte capaciteit van de 
brasserie is het aantal plaatsen be-
perkt. Voor de leden van de Vrienden-
kring der Flandriens zijn 30 zitjes gere-

serveerd. Wie eerst komt, eerst maalt.  

 

Inschrijven kan door het overeenkom-
stige bedrag over te schrijven op reke-
ningnummer 443-5697472-89 van het 
CRVV, Markt 43, 9700 Oudenaarde, 
met vermelding WK-Mosselfestijn Laat 
ook op voorhand weten of u desgeval-
lend tomaat-garnaal verkiest (mailen 

naar rik.vanwalleghem@crvv.be). 

De  re i z ende  ten toons te l l i n g 
‘WielerSPORTcultuur’, samengesteld 
door Louis De Pelmaecker, is van 31 
oktober tot 22 november te bewon-
deren in het CRVV. Daarin worden 
zwart-wit wielerfoto’s van Stephan 
Vanfleteren gecombineerd met gedich-
ten van de hand van onder meer Hugo 
Claus, Tom Lanoye, Freek De Jonge, 
Rick De Leeuw, Willie Verhegghe, 

Dimitri Verhulst en Patrick Cornillie.  

Vanfleteren creëerde pakkende beel-
den, niet alleen van bekende wielerico-
nen zoals Eddy Merckx, Rik Van Looy, 
Freddy Maertens of Roger De Vlae-
minck, maar ook van het typische 
decor waarin de Vlaamse koersen zich 
plegen af te spelen. De tentoonstelling 
wordt opgebouwd in de inkomhal en 

is gratis toegankelijk. 

SCHILDER LUC HUYSMAN STELT TENTOON 
Kunstschilder en wielerwezen Luc Huys-
man stelt van 2 oktober tot het einde van 
het jaar een selectie van zijn wielerschilde-

rijen tentoon in het CRVV. 

Huysman (°6-10-1962) behaalde een mees-
tergraad schilderkunst aan Sint-Lukas Brus-
sel en werkt als leerkracht aan de Acade-
mie van Leuven. Hij exposeerde al in het 
hele land en stelde onlangs tentoon in het 
Sportimonium in Hofstade. Werken van 
hem zijn in het bezit van de provincie 
Vlaams Brabant, van het Brusselse Gewest 

en van de KBC. 

Bijgaand het schilderij ‘Fabio’, dat verwijst 
naar de dramatische valpartij van Fabio 

Casartelli in de Tour van 1995. 

VEN2-4CANCER pakt op 9-9-2009 uit op de Mont Ventoux 

Stichting Ven2-4Cancer is opge-
richt om de onmacht die door 
kanker ontstaat om te zetten in 
kracht. Dit doen we sinds 2006 
in Nederland met stichting Alpe 
d’HuZes (zuster stichting van 
Ven2-4Cancer) door met zoveel 
mogelijk mensen steeds weer de 
grenzen van het mogelijke te 
verleggen. Ven2-4Cancer en Alpe 

d’HuZes zijn beide gegrondvest 
op de absolute overtuiging dat 
je de grootst mogelijke voldoe-
ning bereikt als je jezelf met 
hart en ziel inzet voor een 
ander. Onder het motto 
“Opgeven is Geen Optie!” 
accepteren we geen beperkin-
gen in wat we kunnen en zullen 
bereiken. Op woensdag 

9/9/2009 gaan we de uitdaging 
aan om minimaal vier maal de 
vermaarde berg Mont Ventoux 
op één dag te beklimmen. 
Ikzelf doe mee als individueel 
renner maar er zijn ook teams 
ingeschreven. Met onze zuster 
stichting Alpe d’HuZes hebben 
we sinds 2006 bijna 10 miljoen 
euro bijeengebracht.  

Voor het nieuwe evenement Ven2-
4Cancer proberen wij ook een 
mooi resultaat neer te zetten. Dat 
kunnen we niet alleen. Daar hebben 
we uw hulp hard nodig! Giften zijn 
vanaf 30 euro fiscaal aftrekbaar. 
Meer info op www.ven2-
4cancer.com. 

Didier Vuylsteker - Lid Flandriens 


