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Eddy Merckx
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Inleiding:
Om de verveling in deze Coronatijden een beetje te verlichten, zetten we enkele van onze
spelletjesbundels voor kinderen online.
Zo kunnen jullie je dagelijkse bezigheden wat aanvullen met onze educatieve
spelletjesbundel.
Vorig jaar passeerde de Tour de France door Roosdaal.
Deze 106e editie stond toen in het teken van de 50e verjaardag van de eerste Tourzege van
de Belg Eddy Merckx.
Daarom startte de Tour in 2019 in Brussel en passeerde ze zo onze streken.
Om dit te vieren hebben we met de bibliotheek een spelletjesbundel gemaakt.
Zo kan je wat meer leren over de Tour de France, Eddy Merckx en wielrennen in het
algemeen.

Hier krijg je ook een kort overzicht van wat er allemaal in dit bundeltje te vinden is:

Inhoud
Inleiding: .............................................................................................................................................. 2
Weetjes! Wie is Eddy Merckx? ............................................................................................................. 3
Verhaal: Fientje wordt kampioen!........................................................................................................ 4
Zoek de verschillen: ............................................................................................................................. 7
Kleurplaat: ........................................................................................................................................... 8
Woordzoeker: ...................................................................................................................................... 9
Boekentips: ........................................................................................................................................ 10
Truienspel: ......................................................................................................................................... 11
Oplossingen: ...................................................................................................................................... 12

Pagina 2

Weetjes! Wie is Eddy Merckx?


Wist je dat de beste wielrenner ooit uit ons land komt? Zijn naam is Eddy Merckx.
Hij is geboren in 1945 en begon professioneel met wielrennen in 1965.



Eddy Merckx won ontzettend veel. Zo was hij de beste in bijna alle klassiekers en won
hij verschillende (grote) rondes. De Tour de France won hij bijvoorbeeld 5 keer, wat
nog altijd een record is, en 5 maal de Giro d ‘Italia. Hij werd 3 keer wereldkampioen.



In 1966 veroverde hij zijn eerste Milaan-San Remo, een Italiaanse topwedstrijd die hij
nog 6 keer zou winnen.



Zijn eerste grote ronde won hij in 1968. Hij was de eerste Belg ooit die de Giro d
’Italia kon winnen.
Het jaar daarop is Eddy uit de wedstrijd gezet, omdat hij doping zou genomen
hebben, maar hij zegt tot op de dag van vandaag dat er met de dopingtest geknoeid
zou zijn en hij dus geen valsspeler is. Zelfs de politiek (België-Italië) ging zich moeien
in de discussie of Merckx al dan niet valsgespeeld had.
Eddy verzamelde daarna nog 4 eindzeges in de Giro: 1970, 1972, 1973 en 1974.



Hij won zijn eerste van 5 Tourzeges in 1969. Hij domineerde dat jaar en had 8
minuten voorsprong op de tweede in het klassement. Hij pakte ook bijna alle
klassementen, want hij stond eerste in het algemene klassement, het
bergklassement en het puntenklassement. Bovendien won hij ook nog 6 ritten in die
Tour de France. Hij zou ook nog de Tour de France winnen in 1970, 1971, 1972 en
1974.



Na zijn wielercarrière richtte Eddy een fietsbedrijf op. Je kan dus op een echte EddyMerckx-fiets rijden. Hij bespreekt regelmatig wielerwedstrijden en in 1996 werd hij
tot baron gekroond.
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Verhaal: Fientje wordt kampioen!
Fientje had besloten om vandaag extra vroeg uit de veren te zijn. Ze is nog maar 10 jaar,
maar ze doet al ongelofelijk veel zelf. Ze was vandaag al om 6 uur wakker, terwijl ze op
vrijdag normaal maar om 8 uur moest opstaan. Ze had haar haar al gekamd en haar tandjes
gepoetst en dat terwijl haar ouders en broer nog lagen te slapen. Dan vlug een boterham
met choco gegeten en een briefje geschreven voor haar ouders, zodat ze niet ongerust
zouden zijn, want Fientje wou namelijk gaan fietsen. Niet zomaar fietsen, maar echt fietsen.
De heuvel in haar straat op sprinten, zich volledig naar beneden gooien in de afdaling en dan
terug naar boven, net als een echte wielrenner. Fientje had namelijk een droom: Ze wou ooit
wereldkampioen wielrennen worden en sneller zijn dan alle wielrenners. Haar broer had
haar natuurlijk uitgelachen. “Allez, een meisje dat aan wielrennen doet, hoe belachelijk!”, zei
haar broer Tim meer lachend dan sprekend. Haar ouders vonden het idee ook maar niets. Ze
zeiden dat ze beter met haar poppen kon spelen en dat ze zich maar op haar school moest
concentreren. Fientje was toen zo boos op hen allemaal, maar vanaf dan was ze
vastbesloten om wielrenster te worden.
Haar ouders waren altijd fier als Tim eens een wedstrijdje voetballen won bij de U13, maar
als zij iets sportief wou presteren, dan kon het niet.
Haar beste vriend Robbe steunde haar wel. Hij zei haar dat ze de snelste was van de hele
klas en dat ze iedereen nog wel zou verbazen.
Fientje reed de heuvel 15 keer op en 15 keer af. De eerste keer was ze het snelst de heuvel
op, de laatste keer het traagst. Ze was helemaal buiten adem. Nog 1 keer dacht Fientje en
dan naar school. Ze sprintte de heuvel nog 1 keer op met alle kracht die ze in haar had en in
het naar beneden gaan, zoefde ze voorbij een andere fietser die ook de heuvel afreed.
“Voorzichtig, hé “, riep de man haar nog na.
Fientje nam thuis nog vlug een douche, pakte haar boekentas op en ging naar school, waar
ze Robbe alles over haar vroege training vertelde. “6 uur! Ben je gek, zo vroeg!”, riep Robbe
van verbazing. “Ja”, antwoordde Fientje trots op zichzelf. “En hoeveel keer heb je die heuvel
dan opgereden?”, vroeg Robbe enthousiast. Fientje werd trotser en trotser en begon zelf
wat te blozen. “16 keer, maar die laatste keer ging ik echt super snel”, zei Fientje.
Meester Marc hoorde het gesprek en vroeg Fientje: “Ah, Fientje, wat hoor ik hier allemaal?
Heb jij 16 keer de Puistenberg1 opgereden?” Fientje werd nu supermega trots en
antwoordde meester Marc. “Wel, dan heb ik goed nieuws voor jou! Er is morgen een
wielerwedstrijd hier in het dorp. In die wedstrijd mogen kinderen van 10 tot 12 meedoen en
ze moeten 10 keer de Puistenberg over. Heb je geen zin om mee te doen?”, vroeg meester
Marc.
Fientje wou zonder nadenken ja zeggen, maar ze kon zich net op tijd inhouden. In haar
hoofd dacht ze: “hmmm, ik weet het nog niet zo goed. Wat als ik afg
a als een gieter? Of wat als mijn ouders het niet goed vinden? Of wat als…” In haar hoofd
stormde het van allerlei gedachten. Ze dacht te veel na over wat er allemaal mis kon gaan
en daarom antwoordde ze meester Marc niet meteen. Robbe daarentegen was veel
1

De Puistenberg is de helling in Fientjes straat
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enthousiaster. Hij spoorde Fientje aan om ja te zeggen. “Allez, zeg dan toch ja! Je gaat die
wedstrijd met gemak winnen! Moest ik in jouw plaats zijn, ik zou al ingeschreven zijn.
Fientje!” Plots, alsof ze aan het dromen was, schoot Fientje wakker. “Ja, ok, ik zal meedoen.”
zei Fientje plots. Meester Marc was blij dat Fientje ging meedoen en zei: “Allez, ik zal je
straks inschrijven. Morgen zal ik zeker voor je komen supporteren! En waarschijnlijk zullen je
ouders ook wel trots zijn.” De schoolbel ging en meester Marc ging naar zijn klas.
Fientje keek wat droevig naar de grond, maar zei niets. Meester Marc kon niet weten dat
Fientjes ouders haar niet steunden, of zouden ze het nú wel doen, vroeg Fientje zich af. En
toen bedacht Fientje zich iets. “Oh nee, misschien zouden ze mij niet laten meedoen als ze
het wisten! Ik mag het thuis dus niet vertellen, want als ze het weten zou ik vast niet mee
mogen doen. Robbe, durf niets tegen mijn ouders te vertellen, hé! En ook niet tegen mijn
broer!” Fientje weet dat Robbe een heel goede vriend is. Misschien zou hij het haar ouders
wel gezegd hebben, zodat ze haar misschien konden steunen. Maar nu zij hem het verboden
had, wist ze zeker dat hij niets zou zeggen. Gelukkig was de wedstrijd morgen al en hoefde
ze niet lang bang te zijn dat haar ouders erachter zouden komen.
Toen Fientje thuis kwam, zei ze tegen haar ouders dat ze hoofdpijn had en ging naar haar
kamer. Ze viel heel vroeg in slaap en droomde over hoe ze later, als ze groter was, de Tour
de France zou winnen.
De volgende ochtend, stond Fientje weer op om 6 uur. Haar ouders en broer sliepen nog. Ze
sloop zo stilletjes mogelijk de trap af en at wat cornflakes met melk. Ze nam 2 flesjes water
en 1 flesjes cola, 2 bananen en een koekje en stopte alles in haar rugzak. De wedstrijd begon
maar om 9 uur, maar ze wou zo snel mogelijk thuis vertrekken, zodat haar ouders haar niet
zouden zien. Zo vermeed ze dat ze erachter zouden komen dat ze met de wedstrijd
meedeed. Binnen de 10 minuten was ze helemaal klaar en vertrok ze dus. Ze liet een briefje
achter voor haar ouders. In het briefje zei Fientje dat ze naar Robbe was.
Toen ze aan de start van de wedstrijd aankwam, wachtte Robbe haar op. “Ik wist wel dat je
hier heel vroeg ging zijn!” Verder was er nog niemand. Behalve dan de mensen van de
organisatie die alles nog tot in de puntjes aan het voorbereiden waren. “Ik ga me al
aanmelden”, zei Fientje en ze ging naar de wedstrijdjury. “Ik kom me aanmelden voor de
wedstrijd”, zei Fientje. De wedstrijdjury keek op en toen ze haar naam wisten, vinkten ze die
aan. “Voila, dat is in orde”, stelde de voorzitter van de jury haar gerust.
“Hé, ik heb een idee!”, zei Robbe. “Wat als ik nu eens op de top van de Puistenberg ga staan
en je je eten en drinken aangeef als je naar beneden rijdt?” Neen, antwoorde Fientje, sta
maar een kilometer na de meet, dat is een betere plaats om mij eten en drinken te geven,
want boven op de heuvel moet ik snelheid maken in het naar beneden gaan.” Robbe knikte
en samen met Fientje gingen ze een ideaal plekje op het parcours zoeken.
“Ok , nog 3 minuutjes voor de start! Ik kan het! Rustig blijven!” Fientje was erg zenuwachtig,
maar in haar hoofd probeerde ze zich zo kalm mogelijk te houden. “Nog 1 minuut.” De jury
vlagt af en alle kinderen vertrekken. Fientje sprint direct naar voor om zo dicht mogelijk bij
de kop van de wedstrijd te zitten. De eerste keer dat ze de Puistenberg opreden deed bijna
iedereen het rustig aan. Drie jongens konden zich niet inhouden en sprintten de berg op.
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Fientje wou graag met de jongens meegaan, maar ze had al eerder wielerwedstrijden gezien
en wist dat het niet goed was om meteen alles in één aanval te steken. Ze wachtte en toen
het peloton de drie jongens inhaalde, op de voorlaatste keer dat ze over de Puistenberg
reden, viel Fientje aan. “Nog niet vol doorgaan, Fien! Nadenken en zien wie er kan volgen!”,
dacht ze. Ze nam meteen wat voorsprong en toe ze
bovenkwam was er al een gaatje.
Ze kwam aan de finish, met 10 seconden voorsprong. Fientje
gaf alles en zoefde Robbe voorbij. “…Fientje!” is het enige wat
ze hoorde van wat hij zei. Op de laatste keer Puistenberg
sprintte ze haar heuveltje op. Het gat met de 2 jongens die
achter haar aanreden werd groter en groter. “Nu enkel nog de
afdaling goed doen en dan ga ik gewoon winnen!” dacht
Fientje. Fientje zoefde weer naar beneden, maar eigenlijk moest ze geen risico’s meer
nemen. Ze won de wedstrijd en toen ze over de finish kwam, voelde ze zich de
wereldkampioen. Robbe sprintte naar haar toe en knuffelde haar. Fientje was zo blij dat ze
amper iets kon zeggen.
Toen ze het podium op mocht, kon ze wel wenen van geluk. Eerst mochten de twee jongens
op het podium om hun bronzen en zilveren medaille te krijgen. En dan was het aan Fientje
om haar gouden medaille in ontvangst te nemen. Toen ze op het hoogste trapje van het
podium stond, kon ze over iedereen uitkijken. En toen zag ze daar, naast meester Marc, haar
ouders en haar broer Tim. Ze waren allemaal aan het juichen en klappen voor hun Fientje.
Na de podiumceremonie gingen Fientje en Robbe naar Fientjes ouders en naar meester
Marc. “Hoe wisten jullie dat ik hier was?”, vroeg Fientje. De ouders van Fientje keken haar
blij aan en zeiden: “Meester Marc is ons komen halen. Hij vertelde ons dat jij mee ging doen
aan een wielerwedstrijd. Wij dachten dat je bij Robbe was, maar toen we de ouders van
Robbe belden, bevestigden zij dat jullie hier waren. We zijn dan maar met meester Marc
meegegaan en toen zagen we onze kapoen hier toch wel niet winnen, zeker!” Fientje was
superblij. Niet alleen had ze de wedstrijd gewonnen, maar haar ouders, broer en meester
Marc waren allemaal trots op haar. Plus ze kreeg geen straf voor het liegen tegen haar
ouders. Zelfs Tim was trots op zijn kleine zusje. Hij zei: “Awel zusje, ik was precies toch mis
over meisjes. Ze kunnen wel goed fietsen en sneller zijn dan jongens. Heel goed gedaan!”
Nadat Fientje de wedstrijd gewonnen had zijn ze samen met Robbe en meester Marc nog
pannenkoeken gaan eten. Sinds die dag mocht Fientje meedoen aan wielerwedstrijden en
kreeg ze voor haar verjaardag een echte koersfiets.

Auteur: Stijn Van Droogenbroeck
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Zoek de verschillen:
Dit is ons eerste spelletje. Kan jij de 5 verschillen tussen deze 2 fietsen vinden?
Als je ze niet allemaal weet, geen probleem. Je vindt de oplossingen van alle spelletjes
achteraan in het bundeltje.
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Kleurplaat:
Oei! De foto van kleine Axel Merckx ziet precies wat bleek. Kan jij hem terug wat kleur geven?
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Woordzoeker:
Kan jij de woorden vinden die naast de letters staan? Als je alle woorden gevonden hebt, kan
je met de overgebleven letters een zin maken.

Antwoord:
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Boekentips:
Hier vind je heel wat boekentips over wielrennen en over Eddy Merckx.
Jeugd:
Titel
Wielrennen is écht mijn
sport
De ronde van varken
Wielrenner worden :
handboek voor jonge
kampioenen
De laatste bocht

Auteur
Geronimo Stilton

Waar staat het?
B-boeken: STIL

Brigitte Minne
Bart De Schampheleire

B-boeken: MINN
Jeugd Informatief: Sport

Henk Hokke

De tijdrit

Rod Waters, Rindert Kromhout

Ik wil een step
Kampioen

Dolf Verroen, Guida Joseph
Frank Geleyn

B-boeken: HOKK
Makkelijk lezen Plein
Prentenboeken:
Beweging/Sport
Jeugd Verhalen 7+: VERR
Jeugd Jongerenverhalen 13+ :
GELE

Volwassenen:
Titel
Auteur Waar staat het?
Titanen : meesters van de koers

Eddy Merckx : de biografie
Eddy Merckx: de mans achter de
kannibaal
Merckx: mens en mythe

Groot Vlaams wielerwoordenboek
Het zweet der goden
Tom Dumoulin : van roze droom
naar gele trui
De dag dat ik de Tour verloor :
waargebeurde thrillers in de sport
Peter Sagan : portret van een
alleskunner
Le Tour de France

Blessurevrij en pijnloos wielrennen :
de meest voorkomende
wielerblessures en -ongemakken
zelf herkennen, behandelen en
voorkomen

Frederik
Backelandt
Johny Vansevenant
Rik Vanwalleghem
Philippe Brunel
Rik Vanwalleghem
Michel Wuyts
Ann De Craemer
Benjo Maso
Jairo Van Lunteren
Lucien Van Impe
Filip Osselaer
Lidewey Van Noord
Serge Laget
Luke EdwardesEvans
Matt Rabin
Robert Hicks

Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrennen
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrennen
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielrenners
Volwassenen Informatief:
Wielersporten: Wielerwedstrijden
Volwassenen Informatief:
Sport: Blussures
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Truienspel:
Eddy zijn kleerkast met klassementstruitjes is kapot en nu liggen al zijn truien op de grond.
Kan jij hem helpen met tellen hoeveel hij er van elke trui heeft?
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Oplossingen:
Woordzoeker:
Ook in de bibliotheek kan je informatie vinden over Eddy Merckx

Zoek de verschillen:
1.
2.
3.
4.
5.

De kleur van het kader
De lamp op het achterwiel
Het slot
Het zadel
De ontbrekende spaken

Truienspel:

Tour de France

Giro d’Italia

Vuelta

Kampioeentuien
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