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pig gelijk: Keisse mag niet langer
beweren dat het van ZMA komt,
maar moet geen schadevergoe-
ding betalen. Aminolabs vindt het
best zo, maar Maximize wil geld
zien en is in beroep gegaan. Uit-
spraak ergens in 2015.

Mosselsoepje

Hoe dan ook, door de hele affaire
is grondig onderzoek verricht
naar het supplementengebruik
van Keisse. Die lijstte vrijwillig op
wat hij die bewuste dag allemaal
had genomen. Zelfs voor wie thuis
is in doping en aanverwanten, was
dat een behoorlijk ontluisterende
opsomming. Meer dan twintig pil-
len, poedertjes en drankjes moest
Keisse die dag tot zich nemen, tot
een uur voor de start. Daaronder
uiteraard ook een onschuldige iso-
tone dorstlesser, maar evengoed
vijf geneesmiddelen die dienden
om pseudo-efedrine toe te dienen.
Opvallend: géén Sinutab Forte,
hoewel hij dat aanvankelijk wel
had verklaard.
Keisse handelde niet op eigen
houtje. Bij het gebruik van de sup-
plementen liet hij zich begeleiden
door de mysterieuze Daniël De
Martelaere uit Wondelgem. Die
zei Keisse wanneer hij wat moest
innemen. Hij gaf hem ook een ei-
gen preparaat dat cryptisch wordt
omschreven als ‘mosselsoepje’. Uit
de verklaringen van Keisse blijkt
dat hij niet het minste idee had
hoe dat ‘soepje’ werd samenge-
steld.
Door sommigen werd De Marte-
laere aangezien als dokter, door
anderen als begeleider. Dat laatste
lag dichter bij de waarheid, al is
kwakzalver de enige juiste om-
schrijving. De Martelaere is een
fantast die zich uitgeeft voor arts.
Naar eigen zeggen was hij dokter

WIELRENNEN

HANS VANDEWEGHE
BRUSSEL | Dat het Brusselse

hof van beroep Iljo Keisse dinsdag
een dwangsom van 100.000 euro
toekende, leidde vooral tot euforie
bij zijn advocaat Walter Van
Steenbrugge. Die kon zo’n opkik-
ker wel gebruiken nadat hij na de
nederlaag van zijn andere pupil
Junior Bauwens (de bokser) te-
genstander Ruben Nieto had be-
ticht van dopinggebruik.
De Spanjaard werd getest en clean
bevonden, en Bauwens en Van
Steenbrugge stonden in hun boks-
avonturen terug bij af. Daarna
werd het stil rond de flamboyante
Van Steenbrugge, om nu weer
springlevend uit de hoek te komen
bij het goede nieuws dat de Inter-
nationale Wielerunie geld moet
ophoesten, omdat ze zijn andere
pupil – Iljo Keisse – ten onrechte
heeft verboden te koersen.

ZESDAAGSERENNER DOPEERDE ZICH IN 2008 NIET 
BEWUST, MAAR WAS WEL DEGELIJK NALATIG

Keisse lijstte vrij-
willig op welke
supplementen hij
die bewuste dag
had genomen.
Zelfs voor wie
thuis is in doping
en aanverwanten,
was die opsom-
ming behoorlijk
ontluisterend:
meer dan twintig
pillen, poedertjes
en drankjes

De (vermoorde)
onschuld van

Iljo Keisse
Een zesdaagserenner, een
positieve plas, een kwakzalver,
een advocaat, enkele
veroordelingen, enkele
vrijspraken en twee
wielerbonden: die elementen
vormen al ruim vijf jaar de basis
voor de soap-Keisse. Nu moet
de Internationale Wielerunie
een dwangsom van 100.000 euro
betalen omdat ze de renner
onterecht uit competitie zou
hebben gehouden. Kennen we
daarmee de waarheid? Die ligt in
het midden, maar vast staat dat
Iljo Keisse ongeoorloofde risico’s
nam toen hij besloot ‘het
mosselsoepje’ tot zich te nemen.

zich op dat moment te doperen:
twee dagen eerder was bij een
nachtelijke vergadering tussen de
koppels al afgesproken wie die
editie zou mogen winnen. De
sterksten in die eerste ploegkoers
waren Keisse-Bartko.

1–1

Keisse kwam heel snel met een
verklaring voor de cathine: ‘Ik heb
Sinutab Forte genomen’. Dat mid-
del tegen sinusitis klonk plausi-
bel. Cathine wordt opgespoord als
metaboliet bij gebruik van pseu-
do-efedrine. Cathine was toen ver-
boden, behalve als er ook pseudo-
efedrine was gevonden. Ten tijde
van de zaak-Keisse was dat enkele
jaren toegelaten. Een blunder,
want wereldwijd gebruikten wiel-
renners en ijshockeyspelers het
sinds de vrijgave in tienvoud. Van-
af 2010 was het opnieuw verbo-
den.
Voor de vochtafdrijver hydro-
chloorthiazide (HCT) had Keisse
geen verklaring – niemand overi-
gens, want het gebruik van dát
middel op dát moment sloeg ner-
gens op. Alles wees op vervuiling
via een supplement. Eén supple-
ment? Of meerdere? Keisse gaf
zelf ongewild openbaarheid van
zaken. Hij was zo vermetel en ook
wel wat overmoedig door meteen
één supplement de schuld te ge-
ven: ZMA had het hem geflikt.
Verdeler Maximize was not amu-
sed, producent Aminolabs even-
min. Ze gingen in de tegenaanval,
waardoor Keisse plots op twee ju-
ridische fronten actief was.
Keisse kwam met een labverslag
dat het ZMA-supplement wel ver-
vuild was, Aminolabs en Maximi-
ze kwamen met een verslag dat
het omgekeerde beweerde. De
stand in die rechtsgang is voorlo-

Keisse zelf bekeek het rustiger. ‘Er
is mij veel onrecht aangedaan en
ik wil niet te hard tegen de sche-
nen van de UCI schoppen, want ik
maak nu deel uit van de
WorldTour’, zo klonk het. De ren-
ner heeft na zijn positieve plas in
november 2008 een aardig ver-
lengstuk aan zijn carrière gebreid.
De koning van de zesdaagsen re-
cycleerde zichzelf tot een meer
dan degelijke wegrenner, die mor-
gen zelfs start in de langste aller
klassiekers namens een van de
beste ploegen ter wereld, Omega
Pharma-Quick Step.
Welk onrecht is hem dan wel aan-
gedaan? Op 23 november 2008
testte Keisse tijdens de Zesdaagse
van Gent positief op twee substan-
ties: cathine en hydrochloorthia-
zide. Van in het begin leek dat
veeleer op een ongelukje dan op
bewust dopinggebruik. Ook van-
daag nog blijft die these overeind.
Er was trouwens geen reden om

Meer dan van
bewust bedrog is
hier sprake van
onkunde en
schuldig verzuim.
Dat Keisse gewoon
slikt wat een
zogeheten dokter
hem opdraagt
te slikken,
is hallucinant
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bij de Amerikaanse ruimtevaart-
organisatie Nasa en na een rijke
carrière teruggekeerd naar België.
Volgens nog andere gesprekspart-
ners had hij zijn diploma in Frank-
rijk gehaald en na de Nasa nooit
nog een Belgisch artsennummer
aangevraagd.

Kwakzalver/ploegarts

Die flou artistique was handig om
in 2011 – na de zaak-Keisse, die hij
zonder kleerscheuren overleefde,
al verloor hij Keisse als pupil – in
dienst te treden bij Vacansoleil-
DCM. Daar was hij een halfjaar
aan de slag als ploegarts. In de zo-
mer van 2011 werd hij zelfs naar
Italië gestuurd om de medische
ins en outs op te vragen van Ric-
cardo Riccò, nadat die in het zie-
kenhuis was beland na een fout
gelopen bloedmanipulatie.
Pas na de zomer zou De Marte-
laere worden ontmaskerd door de
andere Belgische artsen van

Vacansoleil-DCM, vooral toen hij
bij gebrek aan erkenning er niet
in slaagde om bloed te laten ana-
lyseren in een lab, laat staan een
geneesmiddel voor te schrijven.
De ‘collega’s’ vonden het al langer
ongeoorloofd dat hij zijn eigen
preparaten meebracht naar het
team en voor alles heel hoge doses
adviseerde.
Figuren als Daniël De Martelaere
staan symbool voor de manco’s
van de oude Vlaamse wielercul-
tuur, en de zaak-Keisse vat onge-
veer samen waar het in de wiel-
rennerij vaak nog misgaat: meer
dan van bewust bedrog is hier
sprake van onkunde en schuldig
verzuim. Dat Keisse gewoon slikt
wat een zogeheten dokter hem
opdraagt te slikken, is halluci-
nant. De Gentenaar blaast terecht
niet hoog van de toren: al bij al
heeft hij heel veel geluk gehad dat
hij niet de volle twee jaar aan de
kant heeft gestaan, want in 2009

was al bekend dat de inname van
supplementen best goed wordt ge-
monitord.
Overigens werkte De Martelaere
zich na zijn passage bij Vacanso-
leil binnen bij een ProTourploeg.
Niemand die vragen stelde. De Ko-
ninklijke Belgische Wielrijders-
bond (KBWB) gaf hem daarop een
licentie, zónder te controleren of
hij wel dokter was. Toen in Vorst
bekendraakte dat De Martelaere
een oplichter was, wellicht geïn-
formeerd door Vacansoleil, onder-
nam niemand stappen: niet de
KBWB en ook niet Vacansoleil. Pas
in mei 2013 zou de KBWB klacht
indienen bij de Orde van Genees-
heren, daartoe aangezet door een
aanzwellende reeks geruchten.

‘Lakse’ Belgen vs. ‘strenge’ UCI

Behalve een lijk, dat vijf en een
half jaar na datum uit de kast viel,
is de zaak-Keisse ook een stoor-
zender in de relatie tussen de In-

Iljo Keisse (onder) in duel met Bruno Risi tijdens de Zesdaagse van Gent 2008. Dat de Belgische rechters de kant van Keisse kozen, is een rechtstreeks
gevolg van de vrijspraak van de renner door de Belgische wielerbond. Die heeft de UCI al klauwen vol geld gekost. © Luc Claessen/belga

ternationale Wielerunie UCI en
de Belgische wielerbond. Dat de
Belgische rechters in eerste aan-
leg en in beroep de kant van Keis-
se kozen en hem een dwangsom
toekenden, is een rechtstreeks ge-
volg van de vrijspraak van de ren-
ner door de KBWB in 2009. Die
vrijspraak lag niet in de lijn van de
verwachtingen, gezien de strenge
houding die het bondsparket
meestal aannam en waarin het
door de rechters vaak werd ge-
volgd.
De KBWB haalde zich in de zaak-
Keisse de banbliksems van de UCI
op de nek. Na een oekaze vanuit
Aigle zag de toenmalige voorzitter
van de Britse wielerbond, Brian
Cookson, er hoogstpersoonlijk op
toe dat Keisse niet zou starten in
de zesdaagse van Manchester.
Nog iets later – met Keisse weer
geschorst in België, maar niet in
het buitenland – verbood de UCI
de organisatoren van de Zesdaag-
se van Gent om hem het startschot
te laten geven. ‘Dat zijn onnodige
pesterijen’, fulmineerde de KBWB
bij monde van voorzitter Tom Van
Damme.
De eigenzinnige houding van de
Belgische wielerbond in deze zaak
heeft de UCI al klauwen vol geld
gekost en het houdt maar niet op.
Na de dwangsom van 100.000 eu-
ro maakt meester Van Steenbrug-
ge zich ook al op voor een schade-
vergoeding. Het toeval wil nu dat
Cookson, sinds september vorig
jaar UCI-voorzitter, en Tom Van
Damme elkaar vorige zomer heb-
ben gevonden in hun ongebreidel-
de ambitie bij de Internationale
Wielerunie. Ze vormden een tan-
dem bij de executie van de zitten-
de voorzitter Pat McQuaid en zijn
sindsdien onafscheidelijk. Wordt
vervolgd.

België dwarsligger
Het spanningsveld tussen de internationale bonden
en de nationale rechtspraak is weer eens een case
rijker, en nog maar eens heeft België het voortouw
genomen.
De uitspraak in de zaak-Bosman, die vier jaar aan-
sleepte, ligt al bijna twintig jaar achter ons, maar
de toepassing van de Europese regels voor vrij ver-
keer van personen op het professionele voetbal
heeft het voetballandschap danig veranderd. Tennis-
sers Yanina Wickmayer en Xavier Malisse haalden
met hun advocaten dan weer het whereabouts-sys-
teem van de verplichte verblijfsmelding onderuit.
De zaak-Keisse zal minder mondiaal worden ge-

volgd, maar is de zoveelste illustratie van de on-
macht van de internationale private organisatie (de
sportbond) die denkt dat ze zich vanuit Zwitserland
boven de nationale en internationale rechtbanken
(het land of de Europese Unie) kan plaatsen.
Wat zou het gevolg kunnen zijn van deze actie? Er-
mee dreigen weg te blijven uit een land is altijd een
beproefde methode. Maar wegblijven uit België, de
bakermat van het wielrennen, is voor de Internatio-
nale Wielerunie geen optie. Diplomatie dan weer
wel. Een van de lessen die de Belgische wielerbond
uit deze zaak zou moeten leren, is dat hij dopingza-
ken beter overlaat aan het Vlaams Dopingtribunaal.

VOETBAL
Fellaini tegen Van
Buyten, Courtois
treft Barcelona
Manchester United-Bayern

München is dé affiche van de
kwartfinales van de Champions
League. Adnan Januzaj en Ma-
rouane Fellaini krijgen de moei-
lijke taak om de Duitse titelver-
dediger uit de halve finales te
houden. Rode Duivel Thibaut
Courtois (Atlético Madrid) ont-
moet FC Barcelona, Eden Ha-
zard neemt het met Chelsea op
tegen Paris Saint-Germain en
verder staat er met Real Ma-
drid–Borussia Dortmund een
heruitgave van de halve finale
van vorig jaar op het program-
ma. De heenwedstrijden worden
afgewerkt op 1 en 2 april, een
week later staan de terugwed-
strijden op het menu.
Behalve voor de Champions Lea-
gue vond vrijdag ook de loting
plaats voor de kwartfinales van
de Europa League. Veruit de in-
teressantste affiche is die tussen
FC Porto en Sevilla FC. Een duel
tussen ex-winnaars, maar vooral
eentje tussen herboren Rode
Duivel Steven Defour en Carlos
Bacca, gewezen spits van Club
Brugge. De andere duels (heen:
3 april; terug: 10 april): AZ Alk-
maar - SL Benfica, Olympique
Lyon - Juventus en FC Basel -
Valencia CF. (gma)

Ook in 2015-16 twee
Belgische teams in
Champions League
Dat Galatasaray en Olympia-

kos zijn uitgeschakeld in de
Champions League, is goed
nieuws voor België. Op de rang-
lijst van de Europese voetbal-
bond stonden Turkije en Grie-
kenland immers net achter ons.
Doordat hun laatste Europese
deelnemers gewipt zijn, kunnen
ze hun coëfficiënt dit seizoen
niet meer omhoogkrikken. Bel-
gië behoudt zo de tiende plaats
in de ranking, een plaats die
recht geeft op twee Champions
League-deelnemers in het sei-
zoen 2015-16. (wic)

Coulibaly trekt
naar Oostende
Na Bjorn Ruytinx (33) heeft

ook Elimane Coulibaly (34) een
contract voor twee seizoenen ge-
tekend bij KV Oostende. ‘Couli-
baly maakt bijna elk seizoen een
tiental doelpunten’, zegt sportief
manager Luc Devroe. ‘Dat hij
net als Ruytinx een oude knar
is? Geld zullen we aan hen niet
meer verdienen, maar we heb-
ben weinig spelers met ervaring
in eerste. En weinig spelers die
ouder zijn dan 30. Niet alle
transfers hoeven op de lange
termijn te zijn. Bovendien wil-
den we wat meer persoonlijk-
heid in onze kern.’ (kvu)

BASKETBAL

ETHIAS LEAGUE
Luik - Willebroek ................................ 88-63
Brussels - Aalstar ............................... 61-94
Bergen - Leuven ........................................ -
Oostende - Pepinster ................................ -
Antwerp Giants - Charleroi ....................... -

STAND
1. Luik 24 17 7 1825 1734 41
1. Bergen 24 17 7 1853 1708 41
1. Charleroi 24 17 7 1991 1874 41
4. Oostende 23 17 6 1916 1705 40
5. Aalstar 25 14 11 1976 1842 39
6. Antwerp Giants 24 13 11 1906 1796 37
7. Leuven 24 11 13 1854 1953 35
8. Pepinster 24 6 18 1675 1899 30
9. Willebroek 25 5 20 2003 2265 30

10. Brussels 25 4 21 1943 2166 29


