
DAN I E L F R I E B E este unul dintre cei mai cunosculi jurnaliqti de

ciclism din Marea Britanie. A fost acreditatlazece editii ale Turului
Franlei gi a scris despre toate cursele internalionale majore. Timp
de cinci ani a fost Features Editor la revista Procycling dupi care

a fost numit European Editor la aceeagi publicalie, pozilie pe care

o ocupi qi astizi. in 2008, Daniel a colaborat cu Mark Cavendish

la scrierea bestsellerului Boy Racer gi este, de asemenea, autorul
volumului Mo untain High: Europe\ 50 Greatest Cycle Climbs. Daniel
a scris despre ciclism, fotbal, golf, cricket gi tenis pentru publicalii
precum Daily Telegraph, Sunday Telegraph, FourFourTwo, Spin

Cricket Monthly ;i Outdoor Fitness.

EDDY MERCKX
CANIBALUL

DANIEL FRIEBE

PREDA PUBTISHING
ItseovEt'fBE sfonv



1.

.,

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.

L4.

15.

L6.

17.

18.

19l'

Cuprins

Prolog

Folgorazione

Se pregitegte ceva

Foc ai gheafi

Ciao, Eddy

Noua ordine mondiali

Sfar$itullumii

Prezumfia de nevinovifie

Primul orn pe Luni

Scos din joc

Un nou Merckx

Tiganul ginomadul

|umulit
Daci

Un moment dificil

Amprenta timpului

Knockout

Canibalizat

Olingurifi dezahfur

Reinventare gi r€evaluare

Epilog

Mulfumiri

9

t9

4t

59

79

85

105

119

131

151

t65

t75

r99

2t9

229

249

269

287

299

313

327

333



JL

despre afecliuni gi operafii diferite de cele care ii fineau cdndva
departe de Tirrul Franlei sau ii costau cAteva secunde intr-un
time trial. Adevirul pe care nu l-au spus niciodati, amintirile
pe care nu le-au impirtigit cu nimeni, aproape ci se uiti. Pe
misuri ce acest lucru se intimpli, o noui amintire a erei lor
incepe si se contureze, deschizind o fereastri a oportunitifii qi

a responsabihtiqi: aceia care au crescut urmirindu-i pe Greg
LeMond gi Bernard Hinault, pe Lance Armstrong gi fan Ullrich,
aga cum am fbcut-o eu, trebuie acum si se hotirasci cum va fi
pistrat Merckx in acel loc distant qi bidimensional numit istorie,
in care o parte din vibrafie se pierde, dar un alt tip de strilucire
se dobdndegte.

I
Folgor azione

it vezi p e pustiu, 
:; tr:::,:#,IP 

r*,*

EMILE DAEMS

O electrocut are. Unafolgorazionein italiani, adici ceea ce se

intAmpll atunci cdnd doui persoane se intilnesc pentru prima

dat6, aerul se incarci cu electricitate, simli furnicituri pe gira

spinirii qi inima i1i sare din piept.
Este ceea ce s-a intAmplat in primivara antlirui 1967 '

Nu pentru Claudine Acou, o studenti in vdrsti de 2l de

ani din Bruxelles, care avea si se cisitoreasci cu Merckx pe 5

decembrie 1967. Nu, povestea lor de dragoste incepuse cu mult
inainte, mai exact cu patru extrasezoane in urmi, in camera

de deasupra cafenelei tatilui ei, Lucien, situati in apropiere de

abatoarele din Cureghem. Eddy venise la cafenea, il salutase pe

Lucien, seleclionerul echipei na[ionale a Belgiei, dupi care cei

doi urcaseri si vorbeasci despre biciclete, in timp ce Claudine

se inv6rtea prin incipere, preftcAndu-se ci nu e atentd la

conversalia lor. Curdnd, vizitele lui Eddy au devenit suspect de

frecvente, iar Claudine simlea cL ate un motiv ascuns. Ceea ce

era in reguli pentru ea, ii pliceau ochii qi zdmbetul lui. Era in
reguli gi pentru el, ii pliceau grafia 9i calmul ei'

Dar electrocutarea din 1967 despre care vorbim aici este

cea care l-a lovit pe Nino Defilippis in a treia siptimdni a lunii
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aprilie, cu o luni inainte de Giro d'Italia. Totul a inceput ca o
intilnire pe nevizute: Vicenzo Giacotto, ini{iatorul intrevederii,
il sunase pe Defilippis, fostul siu rutier din echipa Carpano,
gi il invitase la Cervinia, o stafiune situati pe partea italiani
a VArfului Matterhorn, pentru a intAlni ,,pe cinevd'. De fapt,
Giacotto avea nevoie de sfatul lui Defilippis. O noui echipi
italiani apiruse la orizont, Giacotto fusese numit manager, iar
acum avea nevoie de un star, un ciclist puternic care si-i poati
face fali lui Felice Gimondi in marile curse pe etape. Giacotto
il viLzuse pe Merckx cAgtigdnd cursa Milano-San Remo in L966,
exceldnd la Paris-Nisa din primivara urmitoare, revenind 9i
cigtigind pentru a doua oari consecutiv Milano-San Remo, iar
acum se intreba daci nu cumva pugtiul ar putea fi transformat
in ceva mai mult decit un sprinter furios. Giacotto credea ci ar
putea fi ceva de capul lui, dar nu era sigur, nu suti la suti. De
aceea il chemase pe vechiul siu prieten Nino.

A fost o primi intilnire si un test. Ascensiunea citre Cervinia
incepe in Breuil gi urci 28 de km pe o pantl cu o inclinafie medie
de 5,Io/o. in autobiografia publicatdin2004, cu $ase ani inainte
de decesul siu, Defilippisprecizeazd,ci e o ascensiune ,,destul de
dificilil' Giacotto gi Defilippis voiau siL vadi cum se va descurca
Merckx. Pdni in acel moment, acesta nu concurase niciodati la
altitudine mare.

Cei doi s-au afundat confortabil in scaunele maginii gi

au inceput si priveasci cu anticipafie prin parbriz. $i, in acel
moment - la cdteva minute dupi pornirea motorului, cind
drumul a inceput si urce spre Matterhorn gi Merckx s-a
aplecat in ga devorind, pur gi simplu, panta - Defilippis a fost
,,electrocutat]'

- Forfa lui, felul in care intra in curbe, modul in care pedala,
totul m-a dat pe spate, a mlrturisit'mai tirziu Defilippis. imi
amintesc ci la final a coborit de pe bicicleti gi m-a intrebat cum
este evaluati Cervinia in comparafie cu alte ascensiuni din Alpi.
Ca gi cum ar fi wut si spuni ci inci se simte plin de energie, nu
cumva fusese prea ugoari ascensiunea asta?

FOLGORAZIONE

A existat gi un al treilea martor privilegiat la performanla

uimitoare a lui Merckx: Teofilo Sanson, un producitor de

inghelati din Torino, care in 1965 sponsorizase o echipi condusi
de Giacotto. Iar acum, cel mai bun motiv pentru a se intoarce in
ciclismul profesionist se uita fix la el. Cel pufin aceasta a fost

senzafia lui Defilippi.
- imi amintesc ci i-am luat pe Sanson qi pe Giacotto deoparte

gi i-am intrebat daci au un pix gi o foaie de hdrtie, ceva de scris.

De ce? Ca si-l conving pe pugti si semneze un contract pe viafi,
pe loc qi flrn si ne uitim la bani. Ar fi putut si scrie orice, si
ceari orice, pentru ci era o adevirati minund{ie.

$i, spre deosebire de Sanson, Giacotto nu l-a lisat si scaPe.

Noul sponsor pe cilre se baza Giacotto era Faema, un producitor
milanez de cafetiere. Fost sponsor principal al echipei in care

ultimul mare talent belgian, Rik Van Looy, igi petrecuse cei mai

buni ani ai carierei, Faema se pregitea acuni si-9i faci din nou

intrarea in ciclismul mare, dupi ce absentase din pelotonr din
1963.

Liderul echipei, omul despre care Giacotto credea ci ar putea

si cigtige ,,Tururi gi Giro-uri" daci ar invila cum ,,si gAndeasci

gi si concureze in stil italiarfl era acum un ciclist de 22 de ani din
Bruxelles care, inainte de primivara anului 1967, de-abia daci
urcase vreun munte mai acitirii. Numele acestuia era Eddy

Merckx.

Chiar gi cu avantajul perspectivei oferite de cei 45 de ani care

au trecut de atunci, contemporanii lui Eddy Merckx inci mai

dezbat ideea acesteifolgorazione - acestei revela{ii uimitoare in
timpul ciLreia s-a dezviluit mire{ia celui care avea si schimbe

ciclismul profesionist pentru totdeauna.

a in ciclismul pe qosea, termenul peloton (din ft. peloton = pluton) este folosit pentru a

desemna grupul compact de rutieri, formaliune deseori utilizati in ciclismul profesionist

datoritd avantajelor legate de conservarea energiei. Cuvintul este de asemenea folosit

pentru a desemna comunitatea de cicligti profesionigti (n.r.).
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in aceasti privinfi, Nino Defilippis a fost un neconven{ional.
Dar avea logic6: italianul se retrisese din ciclism ln 1964 gi de
atunci pistrase o oarecare distanli fa![ de sport. Nu il vizuse
pe Merckx in 1966 gi nici in primivara anului 1967. Probabil
ci nu diduse prea mare atenfie felului in care campionul en

titre inqfacase pelotonul de guler la cursa Milano-San Remo
din martie 1967 gi il tirdse dupi el la o vitezi record pe Riviera
Liguriei. Pentru Defilippis, unicitatea lui Merckx, felul in care
bicicleta devenea o treieritoare intre coapsele sale, era cu
siguran{d uimitoare. Giacotto spusese despre el ci ar putea fi
succesorul lui Anquetil; dar pentru Defilippis, care concurase
ani de zile impotriva francezului, amdndoi pireau la fel de
talentali. Doar ci extrem de diferifi, caMozartqi Rolling Stones.

Pentru cei care il vizuseri pe Merckx incd de cdnd acesta

trecuse la profesionigti in 1965, revelalia s-a dezviluit mult mai
treptat. Barca se clitina de ceva timp, cercurile de la suprafafa
apei erau din ce in ce mai ameninfitoare, era clar ci se pregiteqte
ceva, dar cei mai mulfi continuau si ignore ceea ce era evident.

- $tiam ci e un rutier bun. Dar mai erau ciliva ca el in Belgia
gi chiar mai mulli in lume. A fost un fel de genera{ie de aur,
spune Walter Godefroot, omul care, pAni in vara anului 1967,
era creditat cu ganse egale cu ale lui Merckx si devini viitorul
mare campion belgian.

Patrick Sercu sprijini gi el teoria conform cireia ,,la acel
moment nu ne puteam imagina ce forfi va deveni". Sercu,
original ciclist de velodrom, a apirut pe marea sceni odati cu
tsunami-ul de talent belgian format din Merckx, Godefroot,
Willy Planckaert, Roger Swerts, foseph Spruyt, cei doi Herman,
Van Loo gi Van Springel. La23 de ani, Sercu era cel mai precoce
din lot, avind la activ titluri nafionale, europene, mondiale qi

olimpice pe velodrom. Trei dintre titlurile sale nafionale fuseserdL

cis,tigate impreund cu Merckx. Dar Sercu afirmi ci, in ciuda
acestor realiziti, Merckx rimisese ,,doar un tip care cigtigase
o mullime de curse ca amator,la fel ca mulli allii care ftcuseri
acelagi lucru, iar apoi dispiruser6".

FOLGORAZIONE

Ani mai tdrzit, reflectind asupra angoaselor sale, Merckx a

recunoscut c[ aceasta a fost cea mai mare frici a sa atunci cind
a cdgtigat cursa mondiali din 1964, de la Sallanches: ci va trece
la profesionis,ti, unde va dispirea ftrl urmi. Se temea de viteza
diferiti, de distanfele mai lungi ale curselor pro, de reputa(ia
pelotonului, de schimbirile de ritm violente gi neagteptate, atit
de diferite de viteza de croazierd a competiliilor de amatori.
Claudine, pe care a inceput si o curteze la citeva siptimini
dupi victoria din 1964 de la Campionatul Mondial, a fost
martorul ticut al felului in care fricile aveau uneori tendinfa siJ
coplegeasci.

Dar adevirul e ci problemele lui Merckx din primul siu an la
profesioniqti au provenit, in cea mai mare parte, din afara zanei
competilionale. $i au inceput atunci cdnd a acceptat si faci parte
din echipa lui Rik Van Looy, Solo-Superia. Aceasta fusese ideea

managerului siu, |ean Van Buggenhout. Un ciclist de velodrom
cu numeroase realiziri in anii '30, ,Van Bug" s-a reinventat
dupi retragere pentru a ajunge marele gaman al ciclismului
belgian, numit de unii cel mai puternic om din acest sport. Era
o parte impresar, o parte promotor gi, conform spuselor lui
Patrick Sercu, ,,o parte dictator - absolut infricoqdtor". Dar era gi

un pasionat incontestabil al sportului siu, surprins si regiseasci
aceeasi calitate la Merckx, atunci cind s-au cunoscut in i963
intr-o berSrie,izavide Palais des Sports din Bruxelles. in ziua
precedenti, Merckx cigtigase prima lui cursi pe etape, o cursi
de amatori: Tour de Limbourg.

- Felul in care mi-ai vorbit in zit:a aceea despre cursi m-a
convins. Erai un tdnir inflicirat, i-a spus Van Bug lui Merckx
cAgiva ani mai titrzirt.

Aga ci, in mod firesc, atunci cdnd Merckx a devenit campion
rnondial in Sallanches, Van Buggenhout a intrat in rolul de agent

al tAnirului belgian, rol pe care avea sd-l joace conqtiincios in
urmitorii zece ani.

La prima vedere, Solo-Superia pirea locul ideal pentru
Merckx. La urma urmelor, oamenii vorbeau deja despre el ca

,l

l
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fiind noul Van Looy. Dar tocmai aici era problema: Van Looy
nici nu voia si audi de un nou Van Looy, cu atit mai pulin de o
versiune mai tdniri si poate mai buni, in aceeagi echipi. Walter
Pauli, jurnalistul belgian considerat a fi expertul numirul unu
in subiectul Merckx, argumenteazl, cd, aceasti problemi avea la
bazi un singur rationament care il caracterizase intotdeauna gi
inci il mai caracterizeazLpe Van Looy: orgoliul.

Venea de departe, din trecutul siu modest din Herentals, o
regiune din nord-estul Belgiei, despre care Walter Godefroot
remarcd zAmbind: ,,acolo sunt cei mai inteligenfi oameni
din Belgia... o spun chiar ei'l Dar venea, de asemenea, si din
caracterul intransigent al lui Van Looy, modelat, ca gi gambele
sale incredibile, in adolescenfi, pe cind distribuia ziarc prin
Herentals. Succesele sale timpurii ca ciclist, inclusiv titlurile
nafionale consecutive, i-au intirit convingerea ci locul lui e
pe culmile ciclismului. Porecla batjocoritoare ,,Rick II" - care
frceaaluziela faptul ci Rik Van Steenbergen riminea, in mintea
belgienilor, primul gi cel mai mare star al ciclismului belgian de
dupi rizboi - nu a fbcut decdt si-i consolideze gi mai mult aceastir
convingere. Cealaltd porecli a lui, ,,impiratul din Herentals",
reflecta un palmares strilucitor, impodobit cu titlurile tuturor
Clasicelor2, care se lillaiaincrezut la vedere, alituri de zimbetul
arogant al proprietarului sdu.

Gelozia lui Van Looy era, agadar, organicd. $i aga cum se

intimpli deseori in sport, mindria gi pasiunea lui inspiraseri
aceeagi fervoare gi in admiratorii sii, ceea ce, intr-un perfect
cerc vicios, hrinise gi mai mult orgoliul lui Van Looy.

furnalistul Walter Pauli povestegte:

2 Clasicele sunt cele mai prestigioase curse de o zi din calendarul internafional de
ciclism. Aceste evenimente fac parte din calendarul competitional de decenii (unele
chiar de la sfirsitul secolului XIX) 9i se desfrgoari in Europa de Vest. Dintre acestea,
cele mai venerate sunt cele cinci curse descrise drept,,Monumente": Milano-San Remo
(Italia), Turul Flandrei (Belgia), Paris-Roubaix (Fran!a), Lidge-Bastogne-Lidge (Belgia)
gi Giro di Lombardia (Italia) (n.r.)

FOLGORAZIONE

- Daci erai fan Van Looy, erai pe viafi. Nu concepeai si-l
pirisegti vreodate, nici micar pentru Merckx. Bunica mea,

de exemplu, era o fani frenetici a lui Van Looy. Era mitic, era

puternic... dar era gi un caracter urit.
,,UrAt" sau pe buni dreptate frustrat, acesta se riLzboise

ani de-a rAndul cu Van Steenbergen. Cand, in cele din urmi,
il intrecuse, vizuse st groaz| cum noul val de rutieri belgieni

ameninli si il detroneze. Din fericire, la inceputul anului 1965,

Van Looy nu congtientiza inc| faptul ci e pe cale si inceapi
ultimul siu sezon ca cel mai bun ciclist de o zi din Belgia 9i

probabil din lume. Susfinut de legendara Rode Garde3 - garda

rogie formati pentru prima dati pe cind fbcea parte din echipa

Faema gi pe care unii inci o mai numesc primul convoi adevlrat

de sprint al ciclismului - Van Looy nu avea deloc chef si faci loc

sau si sprijine potenfialii urmagi.

Singura dati cAnd s-a apropiat oarecum de ideea de a incuraja

un tinir rutier, gi atunci destul de anemic, a fost atunci cdnd a

vorbit despre Godefroot - care se intAmpla si faci parte dintr-o
alti echipi, Wiel's-Groene Leeuw. Astizi, Godefroot spune ci
infelege motivul pentru care Van Looy gi Rode Garde nu l-au

primit cu bralele deschise pe Merckx.
- E foarte simplu. Eu, de pild6, daci ag fi fost fotbalist, probabil

ag fi fost mijlocag: pozifionat la centrul terenului, controlind
jocul. Dar Merckx ar fi fost atacantul, starul suprem, la fel 9i

Van Looy. Iar ca superstar nu eqti un coechipier prea bun. Eqti

un pic egoist, un pic individualist. Nu e vina ta; asta-i realitatea

jocului. Van Looy era regele, ,,impiratul", cum ii spuneam noi.

Iar Merckx era succesorul. Normal ci totul a degenerat 9i a
inceput o lupti. S-au format doui clanuri: clanul Van Looy qi

clanul Merckx. Era incredibil! Existau chiar oameni in echipa

lui Van Looy care fbceau de fapt parte din clanul Merckx. Vedeai

asta in timpul curselor, in sprinturi... A durat trei sau patru ani.

I Porecla echipei lui Van Looy, ai cirei membri purtau tricouri de culoare roqie (n.t.).
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Publicului i-a plIcut la nebunie, a fost un rilzboiintre Merckx gi
Van Looy, dar gi intre fanii lor.

Rik Van Looy s-a inriit gi mai mult in ultimii ani de carieri.
intotdeauna fusese un mare ciclist, inc6 era, dar nimeni nu mai
putea contesta faptul ci devenise o qopirli vicleani. in timp ce
unii triiau in negare, nu acordau atenlie sau erau pur gi simplu
orbili de propriile ambilii, Van Looy avea un ochi antrenat
permanent si observe ceea ce se petrecea in jur. $i probabil ci
gi-a dat seama repede ci cineva incepuse si agite apele.

- Cicligtii sunt ciclisti, profesionigtii sunt profesionigti, spune
Walter Pauli. Van Looy vedea clar ci se apropie ceva, mirosea
pericolul. Sunt sigur de asta...

Dar in ciuda acestui fapt, ,,impiratul" pirea hotirat se faci
ravagii la apusul carierei. in 1965, chiar inainte ca Merckx si
se aliture oficial echipei Solo-Superia, Van Looy a cdgtigat
pentru a treia oari cursa Paris-Roubaix. Campionul mondial
urma si-gi faci debutul la profesionigti pe 29 aprilie 1965, in
Fldche Wallonne sau Walloon Arror,rl. Cunoscuti drept prima
jumitate a saltului dublu peste Ardeni, care culmineazd. cu
Li6ge-Bastogne-Lidge, Fldche este acum faimoasd pentru traseul
labirintic printre dealurile impidurite din sudul Belgiei qi in
special pentru ultima ascensiune, care se termini la linia de
sosire din abruptul Vdrf Mur de Huy.

- Pe atunci era o cursi diferiti, spune Barry Hoban, unul
dintre cei mai buni cicligti britanici ai anilor '60:70. Era
renumiti mai mult pentru piatra cubici qi liniile de tramvai din
centrul oragului decdt pentru dealurile sale. Totul se rezuma la
drumurile ingrozitoare.

Avdnd in vedere reputafia de sprinter a lui Merckx, de ,,rutier
buldozer", nici nu ar fi putut exista un loc mai bun pentru
debutul slu la profesionigti. Dar aqa cum menfioneazi gi Hoban:

a La Fliche wallone saa in englezi walloon Arrow este o cursl majori din calendarul
profesionist, care are loc in fecare an in luna aprilie, in Valonia, Belgia (n.t.).

FOLGORAZIONE

- in Marea Britanie, noi punem amatorii pe un piedestal.

Dar in Belgia un amator e doar un amator. Nu conteazd dacit

eEti campion mondial. Atitudinea lor e ceva de genul inci nu ai

demonstrat nimic.
Cu toate acestea, to{i cei din peloton auziseri de Merckx, cei

mai mul1i il vizuseri cdqtigand Campionatul Mondial cu un an

in urmi, aga ci mulli au inceput si-Ei dea coate $i si-gi mijeasci

ochii pentru a arunca o privire noului wunderkinds. Alfii insd

nu au prea fost impresionafi. intr-un moment de acalmie de

la inceputul cursei, belgianul Emile Daems pedala alituri de

colegul siu din echipa Peugeot, italianul Marino Vigna.
- iI vezi pe pugtiul de acolo? a intrebat Daems, aritind spre un

tip cu pirul negru capanacorbului, imbricat in tricoul stacojiu

al echipei Solo. Este Eddy Merckx. Va fi un mare campion.

Vigna a fost, desigur, intrigat.
- Dupl aceea am stat cu ochii pe el. L-am vizut cum se

chinuia qi cum se poziliona in spatele pelotonului atunci cdnd

urma o panti, pentru a-gi trage sufletul, iqi aminteqte italianul,

care dupi trei ani va deveni directorul sportiv al lui Merckx.
Pd,rea prea solid, prea musculos pentru a fi bun pe ascensiuni.

Merckx ar putea argumenta ci existau alte motive pentru

sfor{irile qi pufrielile sale, ca gi pentru abandonul siu cu mult
inainte ca Roberto Poggiali si-gi invingi compatriotul Felice

Gimondi intr-un sprint ucigaq pini la linia de sosire. Merckx

atacase prea deweme qipierduseprea multienergie in incercarea

inutili de a se alitura plutonului fruntag. Unde mai pui c6, doui
zilemai$trziu, urma si intre in cursa Li€ge-Bastogne-Lidge. Aga

cd La Doyenne6 afost eliminati prompt din programul siu de

competi{ie.

s Wunderkind (germ.) persoani care demonstreazd talent inci de la o virsti fragedi. in
context cu sensul de copil-minune (n't.).
6 La Doyenne (fr.) in traducere Bdtrina Doamni, este porecla cursei Lidge-Bastogne-

Lidge. infiinlati ln 1892, aceaste cursi chsicd este cea mai veche dintre cele cinci

Monumente ale calendarului profesionist european (n.r.).
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Merglor a fost prezent pe velodromul Rocourt, pentru finala
Lidge, doar ca spectator. A vizut obrajii palizi qi scofrlci{i ai
celor 34 de rutieri care reugiseri si termine cursa gi probabil
gi-a spus ci ii sti mai bine pe tug6. Noui zile mai tirziu, acea
decizie gi-a gisit justificarea: in vilvoorde, in suburbiile nordice
ale oragului Bruxelles, Merckx gi-a invins vechiul partener de
antrenament, pe Emile Daems, omul care, cu doui siptimAni in
urmi, ii atrisese atenlia lui Marino V€nu asupra lui.

A fost prima victorie a lui Merckx intr-o cursi de profesionigti.
Prima din525.

Daci, pdnd la acel moment, sonarul interior al lui Rik Van
Looy bdzdia subtil, dupi victoria lui Merclcr, acesta a inceput
si bipiie cu o frecvenfi destul de mare. vilvoorde era gi locul
de desfigurare al campionatului Na{ional al Belgiei din 1965,
care urma si aibi loc pe I august. La cele doui edilii precedente,
Van Looypurtase tricoul negru, rogu qi galben .,r.uri e risplitit
cdgtigitorul. Iar in acest an, ,,impirahrl', avea o motivafie in plus:
era prima sa cursi importanti cu, sau mai degrabi, impoiriva
lui Merckx.

Sigur, teoretic, cei doi concurau pentru aceeagi echipi, Solo_
superia. La inceput'l cursei, atunci cdnd Godefroot a atacat
impreuni cu un grup destul de periculos, Van Looy a rimas
relaxat, amuzatchiar de evidenta nelinigte a lui Merclor.

- Adevirul este ci mi identificam mai mult cu Godefroot
decit cu Merckx, care se aprindea prea ugor, a recunoscut Van
Looy ani mai tirziu.

Dar, in acea zi, Van Looy s-a asigurat ci pune gi el umdrul
la nelinigtea lui Merclor, abandonind la jumitatea cursei, frri
niciun avertisment sau weo explicalie. Merckx rimisese acum
singur, obligat si inchidi avansul celorla\i gi, inevitabil, si intre
direct in capcana intinsi de Godefroot gi Arthur Decabooter,
colegul de la Groene Leeuw gi viitorul cumnat al lui Godefroot.
Decabooter a sirit ca ars, Merckx a fignit dupi el, iar Godefroot
s-a plasat relaxat in roata celui din urmi. pani si_l prindi pe

F O LGO RA ZI ONE

Decabooter, Merckx rimisese deja far| energie in tirnp ce

Godefroot, care oricum era un sprinter rapid, in special pe

porliunea de final, nu avea nicio problemi. A fost o manewl
pe care Godefroot a incercat si o repete de mai multe ori pe

parcursul carierei, ln ciuda imensei frustriri a lui Merckx atunci

cind ii reuqea.

Astfel a continuat inifierea dificiln a lui Merclor in circuitul
pro. inci din primivari, a declarat acesta mai tirziu, Van Looy

incepuse si-gi dezvlluie caracterul, conducind Garda Roqie

nu numai pe gosea, ci qi in culise, prin tachiniri gi riutili. il
botezaseri pe Merckx ,,Jack Palancd', dupi starul de la Hollywood
care il interpretase pe AttilaT in filmul SiS" of The Pagan.

Suni inofensiv, dar Merckx a mirturisit mai tirziu ci aceasti

batjocuri continui fusese ,,dureroasf', in ciuda eforturilor sale

de a,,face si pari ci nu mi afecteazii. Specialitatea lui Van Looy

era sarcasmul. Fie ci era vorba de preferinfa lui Merckx pentru

budinca de orez sau ripostele sale blinde la batjocura celorla\i,
tot ce frcea era o sursi de ridiculizare.

- Van Looy qtia exact cum si tachineze pe cineva, pentru

Merckx trebuie si fi fost groaznic de umilitor, i-a mirturisit fos
Huysmans, unul dintre apropia{ii lui Merclor, jurnalistului Rik
Vanwalleghem.

Van Looy pirea si iubeasciL rolul de personaj negativ 9i pe

bicicleti.
- Turul Flandrei obignuia si inceapi in fala girii Gent's Sint-

Pieters. Vi da[i searna, era un haos total, spune Barry Hoban.

Mergeai cu 48 de km/ori printr-o zoni neutri, apoi Van Looy

trimitea GardaRogie in fafi gi-i dideabicepe centuri,wuuuum!,
weo 10 km. Apoi se apleca in ga gi ridea copios. Francezii nici
nu gtiau ci incepuse cursa.

7 Cel mai puternic conducitor al hunilor, supranumit 9i ,,Biciul lui Dumnezeu", care a

domnit intre anii 433-453 gi a rimas in istorie drept unul dintre cei mai cruzi lideri, care

.l5sa in urml doar moarte $i teritorii pustiite' (n.t.).


