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Onschuldig positief,
gelukkig kanhet

Analyse Zijn de opvallende recente dopingvrijspraken een trend

athadden judoka
CharlineVanSnick,
die gisterenvoorhet
eerst in een jaar
weer vocht (zepakte
bij haar rentree in

Zagrebmeteenbrons), endewielrenners
JonathanBreyneenMichaelRogersdan
wel gemeen?Alledriewarenzebetrapt op
eenminusculehoeveelheid vaneenverbo-
den substantie indeurine.VanSnickopde
sociale/pijnstillendedrugcocaïne tijdens
hetWKinBrazilië, BreyneenRogersna
eenwielerwedstrijd inChinaopclenbute-
rol, eenmiddel dat eenbeetje vanallesdoet
maarniks echt goed, envooral indevet-
mesterijwordt gebruikt.
Alledrie zijn zedit jaar vrijuit gegaan.

BreyneenRogers voordeUCI enVanSnick
zelfs voorhetTAS,het
Sportarbitragetribunaal inLausanne.Alle
drie –VanSnick,BreyneenRogers – gin-
genzebij Belgischeexperts ten rade: bij de
advocatenFlagothier enMaeschalck enbij
professor farmacologie JanTytgat vande
KULeuven.
Maardat isniethethele verhaal.Alle

driehaddenzevooral gelukdatdegeesten
vande rechters ter zakeverlichtwaren.Vijf
of zelfs drie jaar eerder, enzehaddenmet
dezelfde feitenwellicht twee jaarberoeps-
verbodaanhunzeemvel of judogi gekre-
gen. Inhet geval vanVanSnickwerdeen
bestraffingvande internationale judofede-
ratie zelfs teruggedraaiddoorhetTAS, en
dat is voor zoverbekendeenprecedent in
de internationale sportrechtspraak.
Ooitwashet andersom: een sportbond

konnogwel eensmedelijden tonen,maar
inberoepacteerdehetTASalsdepostmo-
derneversie vandeBloedraadvanAlvaen
werdenal ofniet vermeendedopeurs
zwaarbestraft.Niet langerdus, hoewel in
het geval vanVanSnickde rechters inarbi-
tragenieuwegezichtenwaren,wat
insiders er toeaanzet omeenslagomde
armtehouden.
Het kanduseen trendzijn, die vrijspra-

ken,maarookgewoon toeval.Maar toch:
deperiodevanberoep is voorbij ennie-
mandheeft gepiept, ookniethet
WereldantidopingagentschapWADA,dat
tochniet bekendstaat omzijnmildheid.

Vermoeden
van onschuld

AlsAlbertoContadorniet in2010maar
vorig jaar indeTour tegende lampwas
gelopenvoor zijn50picogramclenbuterol,
zouhij dangéén schorsinggekregenheb-
ben?Vast staat datdie casewellichtheeft
aangezet tot denken. Inhet
Contadorvonnis vanhetTASstond letter-
lijkdat alles eropweesdathij de clenbute-
rol tedankenhadaaneenonvrijwillige
besmettingvia voeding,maardat een straf
niet anderskon.Die tegenspraak–
onschuldig,maar toch straffen– lijkt nuop
dehelling te staan.
Allesdraait rondde toepassingvanhet

begrip ‘strict liability’ of strikte aansprake-
lijkheid.Daaraan is indedopingcodevan
hetWADAnikswezenlijks veranderd.Een

atleet blijft tenallen tijde aansprakelijk
voorde substantiesdie in zijn systeem
gevondenwordenendie inbloedofurine
niet thuishoren.
Al sinds 1 januari 2009 staat bij die

strikte aansprakelijkheidwel vermelddat
áls deatleet kanaantonendatdehoeveel-
hedenonvrijwillig zijn lichaamzijnbin-
nengekomen, of zominiemwarendat er
vanbedroggeen sprakekanzijn, er reke-
ningmeekanwordengehouden inde
bestraffing.Dieontsnappingsclausule is al
gedeeltelijk toegepast inde clenbuterolaf-
faire vanContador, die zogezegd twee jaar
straf kreeg,maarmet terugwerkende
kracht,waardoorhij uiteindelijkmaar zes
maandennietmochtkoersen.Die
miniemestraf kwameromdatContador
bij twee jaarwellichtde stapnaarhet

EuropeesHofhadgezet endaarongetwij-
felddikgelijkhadgekregen.
VanSnick,Rogers enBreynezijn indie

mate eenprimeurdat atletendiepositief
zijnbevondenenwiens zaakvoor een
sportrechtbankkomt, hoogst zeldenzon-
der eendag strafnaarhuismochten.Oké,
VanSnick schiet erhaarbronzenmedaille
vanhetWKinBrazilië bij in,maarmaalt
daarniet om.Ondertussenhadzeookal
klachtneergelegd tegenonbekendenen
viseert ze eenex-trainer voor sabotage.
Het vermoedenvanonschuld is einde-

lijk gehonoreerd, endat isniks te vroeg,
vindt specialist sportrecht Johnny
Maeschalck. “Kaneendrempelwaardeniet
deoplossingbieden?Al jarenprobeer ik
duidelijk temakendatdieminimalehoe-
veelhedenniet prestatieverbeterendzijn

enhet gevolg zijn vaneensamenloopvan
omstandigheden.DeBelgischeRaadvan
Stateheeft onsdaaral eerder gelijk ingege-
ven, eneindelijk volgtmenons inde sport-
rechtspraak,maarmoetener echt eerst
levensophet spelwordengezet?”
Maeschalckverwijst hiermeenaarde

mislukte zelfmoordpogingvanzijn cliënt
JonathanBreyne, diede schaamteniet
meerkondragen.

Legale biefstuk,
illegale urine

Deommezwaai inde rechtspraakvan
vooralhetTAS indezaakVanSnickkan
stomtoeval zijn (nieuwerechters),maar
ookeenbewustekoerswijziging.Volgend
jaarwordt elkdopingvergrijp –openkele
uitzonderingenna–bestraftmet vier jaar
startverbod.Dat staat indemeeste sporten
gelijkmetberoepsverboden is eendispro-
portionelemaatregel voor een– inhet licht
vandemensheid –al bij al klein vergrijp.
Goedmogelijkdatmendaarnuopantici-
peert.
Die clementie vooraccidentelebesmet-

tingenkomtgeenmoment te vroeg, vol-
gens toxicoloog JanTytgat. “Ikhebhet
WADAal eenpaarkeeronzinhorenver-
kondigen inverbandmetdie strikte aan-
sprakelijkheid, en ik raadzeaanommetde
moderne toxicologen indiscussie te gaan.
Inhet geval vanVanSnickheb ik voorhet
TASgeargumenteerddatdegevondenhoe-
veelheidbij haarhoegenaamdgeeneffect
zal hebbengehad.Eennultolerantie voor
eenproduct als cocaïnedat inonzemaat-

‘Voor sto�en die ook buiten competitie verboden zijn,

zoals clenbuterol, is een drempelwaarde nefast voor

de strijd tegen doping’
PETER VAN EENOO
HOOFD DOCOLAB

� Michael Rogers (foto) en Jonathan Breyne hadden na eenwielerwedstrijd in China eenminuscule hoeveelheid
clenbuterol in hun urine,maarwerden later vrijgesproken door deUCI. © TIM DE WAELE

W

‘Contador is betrapt op een waarde van clenbuterol

die lager is dan wat is toegestaan in het vlees

in sommige landen van de Europese Unie’
JAN TYTGAT
TOXICOLOOG

ToenAlberto Contador in 2010met zijn zero, zero, zero,…
en eenbesmette biefstuk als uitleg kwamvoor eenpositieve plas
werdhij soms geloofd,maarmeestal uitgelachen. Vandaag zouhij
misschien vrijuit gaan. Net als CharlineVan Snick, JonathanBreyne
enMichael Rogers eerder dit jaar. HansVandeweghe

Preud’homme:
‘Nieuwkomers
zullenspelen’
BRUSSEL — “Denieuwkomerszul-
len spelen”, is Michel Preud’-
hommeduidelijkoverdematch in
Genk. “Niet allemaal ofmisschien
nietvanhetbegin.Wezullenzien.”
Met Gedoz, Izquierdo en Vormer
heeft MPH drie beschikbare
zomeraanwinstendiehundebuut
kunnenvieren.Silva traindeenkel
gisteren en vandaag mee, Brodic
heeft nogwat tijd nodig.
Of Club nu al danniet versterkt

is, laat Preud’homme vooralsnog
inhetmidden: “Jeweetdathetniet
snel gaat om alles perfect in orde
te krijgen. We moeten de spelers
ophunniveaubrengenenzemoe-
tenzich integreren indeploeg.Pas
dan kunnenwe lessen trekken uit
ons transferbeleid. We hebben
twee spelers verloren, maar heb-
ben heel wat kwaliteit binnenge-
haald.Opditmomentzijnwezeker
niet minder sterk dan voordien.”
De Luikenaar kan geen beroep
doen op Castillo en De Sutter, en
dusishetaannemelijkdatVázquez
opnieuwdiepzalspelen: “Vázquez
heeft dat heel goed gedaan in
Zürich, maar ik heb meerdere
mogelijkheden. Oulare traint
opnieuw met ons mee en ik heb
nogopties”, refereertMPHwellicht
naarNikola Storm. (TTV)

Hasiniet
zonder
zorgenvoor
tweeluik
BRUSSEL — Anderlecht staat voor
eenbelangrijkevierdaagse.Hetzakt
vandaagafnaarhetLisp–altijdeen
lastige trip–enmoetdinsdagalaan
debak indeChampionsLeague.
BesnikHasi zag ChancelMbem-

bapasgisteren terugkeren,na twee
interlandsmetCongoeneenreisvan
15 uur. “Het zou normaal zijn om
Chanceltelatenrustenindeaanloop
naarGalatasaray”,zegtHasi. “Het is
niet ideaal om hem in Lier te laten
spelen,maarikhebnietveelkeuze.”
Ook Ibrahima Conte bleef langer
wegdanverwacht.Normaal zoude
aanwinst slechts één interland spe-
len met Guinee, maar uiteindelijk
kwam hij ook in een tweede inter-
land50minuteninactie.“Contewas
pas donderdag terug hier”, vertelt
Hasi.Nietevidentvoordeintegratie
vaneennieuwkomer.
MaximeColindebuteertvandaag

op Lierse en speelt dinsdag ook in
Istanboel. “Maxime integreert zich
makkelijk en begint zich te vinden
inonssysteem”,zegtHasi.“Maarhij
traindepasdonderdagvoorheteerst
met de herstelde Najar voor hem.”
Ookalgeenidealesituatiedus.Daar
komtbijdatHasinogsteedsomzich-
tig moet omspringen met Matias
Suárez. “Matikendegeenreactieop
zijn 80minuten tegen Dordrecht”,
vertelt Hasi. “Mijn bedoeling was
hem 45 minuten te laten spelen,
maar hij wou zelfmeer. De dokters
verzekerenme dat de geopereerde
patellapeesbeteris,maarMatiisnog
geen top. Twee matchen in drie
dagenkansowiesoniet.”
Daar komt maandag een ver-

moeiende reis naar Istanboel
bovenop. Anderlecht blaast al om
halfzeven‘sochtendsverzamelenop
Zaventem. “Ik had graag wat later
willen afreizen,maardat bleekniet
mogelijk”, zegtHasi. “Daaromroep
ikmijn spelers zondag al samen in
eenhotel nabij de luchthaven.” (RN)

Anderlecht-
verdediger Colin
debuteert tegen
Lierse en speelt
dinsdag ook op
Galatasaray

schappij stilaanals ‘achter-
grondstof’ aanwezig is – in
drinkwater, opkledij, in gesloten
ruimtes – is echt te gekomlos te
lopen.
Ikhebopdezittingvoorge-

stelddat iemandvanonshier
cocaïne zou rokenendatwedan
devolgendedagonzeurine zou-
den laten testen: ‘u zult allemaal
positief zijn’, heb ikgezegd,hoe-
welde cocaïnegeenenkel effect
had.Blijkbaarhadmendaar
orennaar enheeftmenhaarhet
voordeel vande twijfel gegeven.”
VoorAlbertoContador enalle
clenbuterolgevallendienahem
zijngekomen, enwaarbij het om
picogrammengaat, isTytgatnog
formeler. “Contador is betrapt
opeenwaardevanclenbuterol
die lager is danwat is toegestaan
inhet vlees in sommige landen
vandeEuropeseUnie.Het kan
niet dathetWADAdaar eennul-
tolerantiehanteert, terwijl die
biefstukvolkomen legaal inde
EUkanwordenverhandeld. Er
moetenvoordieproducten
drempelwaardenkomen.”
Voor Peter VanEenoo, hoofd

vanhetDocolab inGent, ligt het
allemaal zo eenvoudig niet, al
benadrukt hijwel: “Onvrijwillig
gebruikmoet niet bestraftwor-
den.Niemand is daar voor.” Als
het omdrempelwaarden gaat,
die zijn er al. “Voor producten
die alleen in competitie verbo-

den zijn, zoals cocaïne,wordt
aanbevolen omalle concentra-
ties onder de helft vanwat een
labmoet kunnenopsporen,
niet te rapporteren, en daar
houdenwij ons aan. Charline
Van Snick zat daar overi-
gens ruimboven, en de
hoeveelheid die zij in haar
urine had, is echt niet die
van een achtergrondstof in
een lokaalwaar toevallig
drugs zijn gerookt.”
DatBreyneenRogers vrij-

uit gingen, is voorVanEenoo
niet bijzonder. “Het isnor-
maal. Zegmijwieuit China
kwam,opclenbuterolwerd
betrapt en tochveroordeeld
is?Niemand. Idemvoor
Mexico.VoorContadorweet ik
hetnogzoniet. Ikhebmijn
twijfels bij dat geval.Dewaar-
denvoorvlees- endopingcon-
troles vergelijken is onweten-
schappelijk.
“Voor stoffendieookbuiten

competitie verbodenzijn, zoals
clenbuterol, is eendrempel-
waardenefast voorde strijd
tegendoping.Dieproductenzijn
lange tijdwerkzaamenalswe
daardrempelwaardenvoor
gaanhanteren, zalmenzoeken
naardegrijze zone rondde
drempelwaardeenvervolgens
daardediscussie aangaan, inclu-
sief foutenmarges endergelijke
meer.Tochmaar lieverniet.”

� Jonathan Breyne
ondernam zelfs een
zelfmoordpoging,
omdat hij zijn
onschuld niet kon
bewijzen. © GINO
COGHE / PHOTO
NEWS
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of gewoon toeval? EERSTE KLASSE

Speeldag 7
PROGRAMMA

Vandaag

Lierse - Anderlecht 18u00
Cercle - Charleroi 20u00
KV Mechelen - Westerlo
Z. Waregem - W.-Beveren
Standard - Oostende 20u30

Zondag

Genk - Club Brugge 14u30
Gent - Moeskroen-P. 18u00
Kortrijk - Lokeren 20u00

STAND

1 . RSC Anderlecht 6 14
2. Moeskroen-Peruwelz 6 11
3. KAA Gent 6 10
4. KV Oostende 6 10
5. KVC Westerlo 6 10
6. Club Brugge 6 9
7. Sporting Lokeren 6 8
8. Standard 6 8
9. Sporting Charleroi 6 7
10. KV Kortrijk 6 7
11. KRC Genk 6 7
12. KV Mechelen 6 6
13. Zulte Waregem 6 6
14. Cercle Brugge 6 6
15. Waasland-Beveren 6 5
16. Lierse 6 4

Voetbalbondplooit,
maarniet vanharte
BRUSSEL

‘Ja, er zijn fouten
gemaakt, dat gevenwe
grif toe.’Metdie zin sloeg
bondsvoorzitter
FrançoisDe
Keersmaeckeropeen
persconferentiemea
culpa. EnduswordtCEO
StevenMartens en zijn
management vanafnu
aanbandengelegd.

Het was met een lijkbiddersge-
zicht dat De Keersmaecker de
pers tewoord stond. “Dat ik niet
meer zoveel lach?Het zal uwel-
licht niet verbazen dat ik deze
weeknietgoedgeslapenheb.”De
harde kritiek op de manier
waarop er de voorbije jaren al te
kwistig met geld werd omge-
sprongen, zal er inderdaad wel
ingehakthebben.
Vandaar dat de voorzitter op

een gegeven moment de
Calimerotoeropging.“Ikvindhet
spijtig dat wij als misdadigers
geportretteerd worden. Ik vind
immersnietdatde foutenopwe-
gen tegen al het positieve datwe
devoorbije jarenbereikthebben.
Daaromhebbenwevandaagmet
deRaadvanBestuurhetvertrou-
wenuitgesprokeninelkaarenin
deledenvandevoltalligedirectie.
Wezullendanookverdergaanop
depositieve ingeslagenweg,met
denodigeinternetransparantie.”
Net het gebrek aan transpa-

rantie inzake financiële dossiers
wordt De Keersmaecker en co.
doorheelwatledenvanzijneigen
Raad van Bestuur en het
UitvoerendComitézwaaraange-
rekend. Vandaar ook dat ze
inzage hadden geëist in de con-
tractenvanCEOStevenMartens,
bondscoachWilmotsenBusiness
Director BobMadou. Die laatste
verdient naar verluidt 200.000
europerjaar,exclusiefbonussen.
Maar dat werd de leden van het
Uitvoerend Comité gisteren niet
toegestaan. “Wegens tijdsge-
brek”, aldus De Keersmaecker.
“Decontractenkunnen laterwel
degelijkingekekenworden.” ‘Een
gemistekans’klonkhetbijenkele
leden.
Watnietwilzeggendatergeen

actie werd ondernomen. “Het
budgetzalstrengergecontroleerd
wordendanvoorheenenwezul-
leninternemaatregelennemen.”
Voortaan zal de Raad van
Bestuur, het hoogste bondsor-
gaan, meer controle uitoefenen
op de (budgettaire) beslissingen
van hetmanagement. Daarvoor
zalbeginoktobereeneerste ‘stra-
tegische sessie’ gehouden wor-
den,waarbijconcreetzalbekeken
worden hoe één en ander moet
gebeuren.Ommaartezeggendat
er wel degelijk constructief ver-
gaderd werd door de Raad van
Bestuur.

Eén iets ligt zelfs al vast: elk
contract boven de 100.000 euro
en langer dan één jaar zal voort-
aandegoedkeuringvandeRaad
van Bestuur moeten krijgen.
Martens wordt dus niet ontsla-
gen, iets wat ook niet echt in de
lijnvandeverwachtingenlag.Dat
was bij zijn rechterhand Bob
Madou, niet geliefd op de werk-
vloer, wél het geval. Maar ook
Madou blijft (voorlopig) aan, zij
het dat zijn macht fel ingeperkt
zalworden. Indewandelgangen
wordt gefluisterd dat de man
eventueelteruggezetkanworden
naardecommunicatiedienst. “Ik
praat al lang over demisnoegd-
heid die er over hem heerst. Ik
heb wel degelijk voeling met de
werkvloer”, aldus De Keers-
maecker.
Alleenisheteenfeitdaterpas

actieondernomenwerdnadatde
pers erop was gesprongen. De
Keersmaeckerliet trouwensniet
naomdieperslekkensterktever-
oordelen. Op onze vraag of die
perslekken er niet gewoon kwa-

men omdat leden geen andere
mogelijkheidhaddenomwanbe-
heer aan te klagen, antwoordde
hij ontwijkend. “We zijn wel
transparant!”Maardaarvoorble-
ven ook gisteren te veel vragen
onbeantwoord.
Zoverklaardedevoorzitterdat

de factuurvan300.000euroniet
over eenhotel voor spelersvrou-
wen ging, maar waarover wel,
wildehij (omjuridischeredenen)
niet kwijt. En dan is er nog een
bizar verhaal dat het IT-budget
(in oktober vorig jaar al met
250.000euroverhoogdtot2mil-
joen euro) voor onder meer de
digitalisering van de bond met
nog eens 700 à 800.000 euro
overschredenzouzijn.Dat isnóg
niethetgevalvolgensdeene,een
kwestievanhoejedecijfersinter-
preteertvolgensdeandere.Maar
ookdaarwerdgeenduidelijkheid
over geschept. “Heel wat bedrij-
venzoudendergelijkeincidenten
met demantel der liefde bedek-
ken”, besloot De Keersmaecker.
Tot zoverde transparantie. (RN)

� Charline Van Snick
werd na hetWK judo
in Brazilië in 2013
betraptmet een
minieme hoeveelheid
cocaïne in haar urine.
Het Sportarbitrage-
tribunaal in Lausanne
pleitte haar onlangs
vrij, maar haar
bronzen plak krijgt
ze niet terug.
© ERIC LALMAND / BELGA

CEOMartens
wordt niet
ontslagen, wat
ook niet echt
verwacht werd


