
Granfondo Eddy Merckx 17-06-2012 

Een jarige Eddy Merckx gaf in Blegny de start van de Gran Fondo die zijn naam draagt.  
Het pittige nieuwe parcours zorgde voor een spannend koersverloop. In totaal stonden er 
meer dan 2000 renners aan de start. 
 

Met:  

 

Na om 6:30 uur het bed te hebben verlaten was het 

omkleden, tas pakken (droog spul, eten, drinken voor 

onderweg, schoenen, helm). 

Het zag er nog asgrauw uit bij vertrek, maar gisteren 

nog het weerbericht bekeken en het zou droog blijven, 

dus met de moed bijeengeraapt was het verder de blik 

op oneindig en doorkachelen naar Blégny ten oosten 

van Luik. Na Eindhoven brak het wolkendek en met een 

temperatuur van 14 gr. C. dus al aantrekkelijker om van 

start te gaan. 

Om 8:30 uur draaide ik met de fiets het startterrein op (een mooie parkeerplaats slechts op 1 km), precies 

op tijd om Eddy himself te horen en het “lang zal hij leven” te horen zingen in dit voornamelijk Franstalige 

gedeelte van België. Op het moment van het startschot was ik weer geheel uit het tenue, jawel ….. 

Daarna een deceptie, ik mocht niet meer aan de cyclosportieve 

meedoen (politieverordening wegens max. aantal deelnemers). 

Wel werd ik ingeschreven voor de e 132km, afijn maar zien wat 

de tocht brengen zou. 

Het begin mocht er 

wezen, nog niet warm 

gedraaid en meteen 

hellend omhoog en kort 

erop nog wat aanloopjes en afdalingen om de benen te testen. 

Wel mooi in deze glooiende omgeving, redelijk bekend en toch 

nog een geheel onbekend begin.  Al gauw kregen we serieuzere 

klimmen te verwerken, maar dit bleek een intro voor wat ons op 

het eind te wachten stond. Bij de eerste splitsing van de 156 en 

132 km was ik ‘netjes’ - eigenlijk al redelijk op het max gefietst 

en de laatste kilometers op kop van de afvalligen - en pakte ik de 

route waarvoor ik betaald had.  

Letterlijk even uitblazen tot dat ik toch weer uitgedaagd werd en aanhing bij een groep die op het oog 

niet veel harder ging, ze reden al een tijdje achter me en naderde niet al te snel. Echter na het aanpikken 

werd de snelheid wel opgevoerd, wat ik niet liet lopen omdat het ook een stuk weg was met de wind 

tegen. Na een klim moest ik toch lossen en vanaf dat moment was ik op mezelf aangewezen. De 

adrenaline was al wat gezakt tot in de benen denk ik, want het voelde op 112 km alsof ik niet meer 

vooruit te branden was. Afijn, ik had ook de route van de 156 km verder gevolgd, wat me wat extra 

bonuskilometers opleverde, uiteindelijk zo’n 140 km i.p.v. de 132 geplande kilometers. 

  

  

  



De afsluiting was las al geschreven ‘moordend’, een aantal ‘Redoutjes’ achter elkaar met behoorlijke 

stijgingspercentages, dus je weet nu waar Eddy de mosterd haalde (en geen doping). Al met al goed dat ik 

niet op tijd hoefde te rijden, al was het begin zeker ingestoken om een tijd voor mezelf neer te zetten. 

Met een gemiddelde van 24,8 km/h toch alleszins redelijk te noemen. 

 

 

 


