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Antidopingcode
metmenselijk
gelaat

De Vlaamse regering heeft het ont-
werpdecreet over de nieuwe anti-
dopingcode goedgekeurd. De
code van het Wereldantidoping-
agentschapWADAwerd al eind
2013 goedgekeurd, maar de lidsta-
ten moesten de wijzigingen nog in
hun eigen wetgeving omzetten.

“De code is er niet om iemand te
‘pakken’, maar wel om cleane
sporters te beschermen”, aldus
Vlaamsminister van Sport Philippe
Muyters. De standaardtermijn voor
een eerste bewuste dopingvergrijp
wordt verlengd van twee naar vier
jaar en ook de verjaringstermijn
wordt opgetrokken van acht naar
tien jaar. Strafmaten worden flexi-
beler voor sporters die kunnen
aantonen dat de inname van een
stof onvrijwillig gebeurde – denk

aan Contador en het clenbuterol-
verhaal. En er kan nu ook worden
opgetreden tegen de omgeving
van sporters, al wordenmalafide
begeleiders nog ontzien, menen
critici. Verder kan het invullen van
de whereabouts voortaan met
minder info om privacyredenen.
Om gevallen zoals Thomas Van der
Plaetsen te vermijden, krijgen spor-
ters ten slotte de kans om gehoord
te worden vóór hun voorlopige
schorsing. 5BELGA/MG:

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

rabzonspor is een Turkse ploeg van tegen de Zwarte Zee, die
donderdag onze kant uitkwamomhier een pakje slaag te
krijgen van de troepen van PeterMaes, iets wat die Turken
natuurlijk willen beletten enwat ze is gelukt. Het werd 1-1.
Vooraf was er even een schandaal, want Sporting Lokeren
weigerde Turken tickets te verkopen voor die wedstrijd, zo
stond het in de krant van deweek.

Daarbij werd dan ook vermeld dat iemand bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen enRacismebestrijding op dieweigering
hoogst verbaasd had gereageerd, in de trant van: “Het feit dat
iemand een ticket wordt geweigerd puur op basis de Turks klin-
kende naamop zijn Belgisch paspoort, neigt toch in de richting van
indirecte discriminatie.”
Als deman/vrouw vanGelijke Kansen bestaat én als die effectief

zo heeft gereageerd, is dat een dubbele vergissing: het is geen indi-
recte discriminatie, maar gewoon discriminatie. En die discrimina-
tie is terecht; ze is zelfs door dewet verplicht.
Wat hadden ze dan gewild bij het Centrum? Dat een fan van

Trabzon zich eventjes een ticket kon kopen voor een Belgisch vak en
daar een half uurtje voor dewedstrijd zijn clubkleurtjes kon komen
showen en liedjes zingen? Ombinnen de kortste keren te eindigen
als kebab?
Het is niet duidelijk wat Lokeren nu precies wordt verweten. Het

bezoekend vakwerd uitgebreid van 400 naar 1.200 plaatsen en alle
Turken die ooit al een ticket had-
den gekocht voor eenwedstrijd op
Daknamkregen nu opnieuw een
ticket, zelfs voor de Belgische vak-
ken. Alleen de Turkse occasionele
bezoeker, die ter gelegenheid van
de komst van Trabzon voor het
eerst Daknammet een bezoekwou
vereren en – omdat het bezoekend
vak uitverkocht was –met alle
geweld tussen de Belgenwilde
gaan zitten, die Turk is geweigerd.
Net zoals ook de Turkse ticketko-
per, die zich bij Anderlecht aan-
biedt voor dewedstrijd tegen
Galatasaray van over tweeweken,
ongetwijfeldwandelenwordt
gestuurd.
Inmijn ideale wereld kan het

wel, twee groepen fans die door
elkaar staan en liedjes over hun
ploegen zingen en juichen of treu-
ren,maar elkaar niet aanraken.
NadatMichael Jordan hen een zesde titel had bezorgd ten koste van
de plaatselijke Utah Jazz, heb ik een tiental fans van de Chicago Bulls
in 1998 een dansje wetenmaken op het plein voorwat tegenwoordig
de EnergySolutions Arena heet. Niemand van de 18.000 locals die
hen in elkaar sloeg, hooguit weerklonk eenMormoonse ‘boeeeh’.
Het zou ook in onze sportbeschavingmoeten kunnen,maar het

kan niet en het zal nooit kunnen. In Gent ismen trots op de prome-
nade in de nieuweGhelamcoArena, waarlangs je het hele stadion
rondloopt. Dat is een beetje gelogen, want aan beide kanten bots je
op eenmuur. Achter diemuur zit de uithoek, langswaar de bezoe-
kende fans naar binnenworden geëscorteerd en twee uur vanGod
losmogen zijn, waarna zeweerworden gedeporteerd naar hun bus-
sen.
Zelfs dat stadionconcept is eigenlijk niet veilig genoeg, want Gent

is zo’n universeel Vlaamse stad dat zich van elke bezoekende ploeg
altijd wel een paar fans onder de rest van het publiek bevinden. Tot
op de duurste zitplaatsen, waar je in bioscoopzetelsmetwarmtestra-
lers boven je hoofd naar het voetbal kan kijken, heb ik ruzies zien
ontstaan, waarbij het tot een handgemeen kwamomdat iemand het
aandurfde te juichen bij een doelpunt van de andere ploeg. Zondag
wordtmet de komst vanAnderlecht het toezicht nog verscherpt.
Jammer,maar helaas.
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Financiële crashbij
kleine raceteams
Faillissement Marussia tekenend voor crisis in formule 1
Het eerste slachtoffer in de formule 1 is
gevallen.Marussia, ooit begonnen als
Virgin, houdt ermee op. Alleen de topteams
boeren goed, bij alle andere renstallen
staat hetwater aan de lippen. Oorzaak?
Formule 1-baas Bernie Ecclestone, die veel
geeft aan de rijken enweinig aan de armen.

Hetbegondriewekengeleden, toenCaterhamde
boekenneerlegdeenmeteenaankondigdeniet te
zullen racen inAustinof SaoPaulo, ditweekend.
Marussia volgde snel. Ook daar was het geld op.
Helemaal,wantdecuratormaaktebekenddatde
boekendefinitief dicht gaan.
Het zal de gemoederen in de paddock niet

bedaren. Vorigeweek in Austin sloeg de vlam in
depan.Sauber,Force IndiaenLotus,dedriemid-
denmoters,dreigdenmeteenstaking,omdatook
hunkas leeg is.Meer dan leeg.De geruchtenmo-
lenzegtdaterbijLotusaleenschuldenberg isvan
60miljoen euro.
Het slechte economische klimaat speelt

natuurlijk een rol. Sponsorgeld wordt schaars,
terwijl erheelwatmiddelennodigzijn.Eenteam
als Sauber heeft een budget van 115miljoen euro
nodig om een seizoen vol te maken. Amper 33
miljoendaarvankonhet invullenmetsponsoring.
Degrotespelersdienogmetgrofgeldoverdebrug
komen om in Formule 1 te adverteren – oliereus
Petronas(Mercedes)ofBancoSantander(Ferrari)
– kiezen voor topteamsmet topcoureurs.

Robin Hood
Maar de echte oorzaak van demalaise is de ver-
deelsleutel die Bernie Ecclestone lang geleden al
verzonvoorde inkomstendiezijn formule 1gene-
reert.Het deel vande televisierechtendathij aan
de teams geeft, gaat vooral naar de topteams of
naarde teamsdiehistorisch ietsbetekenen,zoals
Williams.De anderen krijgen veelminder.
Voorbeeld?McLarenkrijgt76miljoeneurovan

Ecclestone, Ferrari ieder jaar zelfs 140 miljoen.
HetondertussenfaillieteMarussiamoest tevreden
zijnmet... 13miljoeneuro.EcclestoneheeftRobin
Hood inderdaad verkeerd gelezen: hij deelt uit
aan de rijken. Het gevolg is dat de topteams het
jaarafsluitenmetwinstendeandereninhetrood
staan. Lotus sloot 2013 af met 13miljoen verlies.
Zo houd je het onmogelijk vol in de formule 1.
En daar komen de teams in de buik van het

peloton nu tegen in opstand. De vraag is of het
veel zal uithalen. Ecclestoneweet al jaren dat de
kleintjes het financieel heel moeilijk hebben en

De televisierechten
gaan vooral naar
topteams of teams
die historisch iets

betekenen

L Kleine renstallen in de formule 1 moeten noodgedwongen het faillissement
aanvragen omdat topteams als Ferrari met de tv-gelden weglopen. © EPA

verklaarde inhetverledenalmeermaals: “Wiehet
zich niet kan permitteren, hoort niet thuis in de
formule 1.”
Het isookgeentoevaldathijal jaren lobbytom

drie auto’s per team in te zetten. Drie Ferrari's,
drieRedBulls,drieMcLarens, enzovoort.Omdat
hijdekleine teamsdanhelemaalnietmeernodig
zouhebben omde startgrid te vullen.
Alleen lijktEcclestone insnelheidgepaktdoor

de acute financiële problemen van de kleinere
teams. Tegen volgend seizoen krijgt hij dat nooit
meer geregeld, drie auto's per team.
Alshij volgendseizoengeendesolatestartgrid

wil, moet hij dus snel een andere oplossing ver-
zinnen.Maar,dekleinere teamsmeergeldgeven,
dat zien de grote teamsniet zitten. 5JB:


