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Fitnessers enbodybuilders blijvenhardleerse slikkers en spuiters

Speedbikes,
roeitrainersen
dopingcocktails
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In topsport bengelen we
achteraan, maar qua
dopingbestrijding behoort
Vlaanderen tot de meest
performante regio’s in de
wereld. Op de strafbank vind
je trouwens steeds minder
‘klassieke’ sporters. Twee op
de drie schorsingen worden
opgelegd aan fitnessers en
bodybuilders.
HANS VANDEWEGHE

ecente dopinggevallen, ofwat daar-
voormoest doorgaan, zoals dat van
sterrenchef LucBellings en zijn tes-
tosteroncrèmeof de ongelukkige
tienkamperThomasVander
Plaetsen (die een verhoogdeHCG-
waarde kon verklaren door eennog
niet ontdekte teelbalkanker) hebben
het nationaal antidopingagentschap
NADOVlaanderenmeer belangstel-
ling opgeleverd dan gewenst.
Maar hoe zit het numet die cij-

fers?
Hoe erg is het gesteldmet het

dopinggebruik inVlaanderen?
Hoe smerig is de oorlog tegen de

doping?
DeMorgenhoudt al tien jaar de

evolutie bij vanhet dopinggebruik
en de daaropvolgende straffen. De
conclusies spreken voor zich.

Aantal stra⌦en
de hoogte in
Debovenste grafiek opde volgende
bladzijde geeft een stand van zaken
van 2005 tot 2014,met telkens een
momentopnameop 1 november,
niet toevallig het einde vanhetwie-
lerseizoen omdat die sport lang de
dopinglijsten domineerde.
Hoewel vergelekenmet 2005

maar liefst 72 procentmeer ‘atleten’
op de straflijst staan en er sinds
vorig jaarweer 22 zijn bij gekomen,
lijkt de dopingbestrijding in dit
landsgedeelte tewerken.
Momenteelmogen 186Vlamingen,

enenkeleniet-Vlamingendiehier toe-
vallig zijnbetrapt, vandedopingauto-
riteitenniet sporten.Veertiendaarvan
staangeboektmet eenvoorlopige
schorsing.
TienkamperThomasVander

Plaetsen is inmiddels van de lijst
afgevoerd,maar hij staatwel nog
anoniem in de statistieken als de
enige ‘dopingpraktijk’ die de contro-
les buiten competitie dit jaar hebben
opgeleverd.

Steeds langere
schorsingen
Omdat de straffen langer duren, blij-
venmeer namen langer op de
dopinglijst staan. Vande 100 gestraf-
ten in 2005 zaten er 67 een straf uit
vanminder dan twee jaar. Vande
172 gestraften op 1 november 2014
kregen slechts 5 sportersminder
dan twee jaar. 96 hadden opde kop
af twee jaar gekregen en61 kregen

een straf vanmeer dan twee jaar. In
2005waren ermaar twee overtre-
dersmet een langere straf dan twee
jaar.
VoorNADOVlaanderen is er een

eenvoudige uitleg. “De lengte vande
straffen is de laatste jaren gestegen
omdat bijvoorbeeld in 2005 de sanc-
ties vanhetWereldantidoping-
agentschapWADAnognietwerden
gevolgd. Dit gebeurt pas sinds de
inwerkingtreding vanhet
Dopingdecreet in augustus 2008.
Omdat voornamelijk bij fitness heel
veel anabolica aangetroffenworden,
vaak in een cocktail, spreekt de dis-
ciplinaire commissie daar dan ook
strengere straffen voor uit.”
Een kwart van de gestraften (44

op 172) kreeg vier jaar aande broek,
allen fitnessers of bodybuilders,
allen voormeerdere producten.

Niet zo �t-ness
Bij controles binnenwedstrijdver-
band in de klassieke sporten is er
een lichte dalingwaar te nemen. In
2010was nog 4,8 procent vande
controles positief. In 2013 nog
slechts 3,7. De trend voor 2014 laat
geen stijging vermoeden, eerder
zelfs een daling.
Vande 172 sporters tegenwie een

straf is uitgesproken, komen er 112
uit de fitness- en bodybuildersmi-
lieus enneemdaar ookmaar power
lifting en de SterksteMan-competi-
tie bij. Tellenwedaar ooknog de
meest agressieve vechtsporten bij
op, dan komenwe aan 132 op 172
gevallen of bijna tachtig procent dat
niet uit de ‘klassieke’ sport komt.
88 kregenhun straf na controles

in de hardcore fitnesszalen. Het gaat
hier omcontroles die op verzoek
vande politie of de CelHormonen
wordenuitgevoerd. De controleurs
wordendaarbij altijd vergezeld door
politiemensen. Tussen juli en okto-
ber vandit jaar kwamer geen enkel
verzoek omeen controle binnen,
dus is er in het derde kwartaal van
2014 ook geen enkel positief geval in
die fitnesszalen geregistreerd.
Vlaanderen is een vrij uniek in

deze aanpak. In demeeste ons
omringende landen is controle op
hormonale spierversterkers in het
spierbundelmilieu een exclusieve
zaak vande drugsbrigades.Wij stu-
renmeteen artsen vanhetNADO
mee ennemenurine- en/of bloed-
stalen af.
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Minister
Muyters (N-VA):

‘Vlaanderen is
een voorbeeld’
HetVlaamse dopingbeleid
is ingegevendoor de zorg
omde cleane sporter, zegt
minister van Sport
PhilippeMuyters.Wie eer-
lijk speelt,moet volle kan-
senhebben om toppresta-
ties neer te zetten en
kampioenschappen tewin-
nen.Het Vlaamsdopingbe-
leid is er niet op gericht om
mensen te ‘pakken’,maar
wel omeerlijke en gezonde
sport te promoten,mét oog
voor klantvriendelijkheid.
Muyters: “De afgelopen

jarenhebbenwedie klant-
vriendelijkheid steeds
meer eenplaats kunnen
geven in het beleid, zonder
aan efficiëntie bij de con-
troles in te boeten. Ook
internationaal is dat een
visie die steedsmeer
ingang vindt.
Dopingcontrole kan alleen
maarwerken, als ook alle
deelnemers volgens
dezelfde standaardwer-
ken.
“Dat ismeteen de kracht

en de zwakte vanhet
WADA. Sinds ik namens
Europa als expert-minister
naar hetWADAben afge-
vaardigd, pleit ik daar stee-
vast voor een level playing
field voor alle sporters. Dat
principe (voor alle spelers
gelden dezelfde regels) is
niet ietswat in een vinger-
knip overalwordt geïmple-
menteerd. Sommige gees-
ten hebben tijd nodig om te
rijpen.
“Ik vindniet datwij ons

beleid naar beneden zou-
denmoeten bijstellen,
maarwel dat andere lan-
den zich op ons niveau
moeten brengen.Wij heb-
ben intussen dankzij onze
goede en klantvriendelijke
controles ook internatio-
naal heelwat geloofwaar-
digheid opgebouwd.Dit is
dan ook de lijn diewe in de
komende jaren zullen
doortrekken.”
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Steedsmeer dopingstra✏en
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Schorsingenworden langer
Vlaanderen, 2005-2014
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Zuivere koers
De tweede dopingsport na de fit-
ness- en bodybuildingsector iswiel-
rennen,met 33 gestrafte atleten. Dat
is een behoorlijke vooruitgang ver-
gelekenmet 2005, toen vande 100
gestrafte dopingovertredersmeer
dandehelft uit hetwielrennen
kwam.Wielrennenblijft demeest
gecontroleerde sport. In het derde
kwartaal van 2014 kwameenopde
drie gecontroleerde sporters in
competitie enmeer dandehelft bui-
ten competitie uit hetwielrennen.
De renners op de dopinglijst zijn

echter hoofdzakelijk nobele onbe-
kenden. VolgensNADOVlaanderen
stelt het probleemzich bij de elites
zonder contract, de nevenbonden en
bij ouderen. De laatste jaren is geen
enkele grote naammeer tegen de
lampgelopen, al beweertmennu –
met de zaak ronddeRotselaarse
arts ChrisMertens en zijn ozonthe-
rapie – dat er grote namenopde lijst
met verdachten staan.
Sport nummer drie in de hitpa-

rade zijn de agressieve vechtsporten
catch, boksen en kickboksenmet 19
gestraften. Dertien andere sporten
zijn goed voor 22 positief bevonden
atleten die een straf overhielden aan
hundopingovertreding.

Vlaanderen is
vlijtige controleur
Vorig jaar heeft Vlaanderen 2.333
controles uitgevoerd,waarvan 640
buiten competitie voor gewone
sporters en 150 voor fitnessers. Dat
is tien procentmeer danNederland,
dat bijna drie keermeer inwoners
heeft danVlaanderen en zes keer
meer topatleten. InNederland
wordt haast nooit in de recreatieve
sfeer getest.
In 2014 zitmen inVlaanderenna

drie kwartalen aan 1.853 controles,
waarvan429buiten competitie bij
sporters en 96bij fitnessers.
In Franstalig Belgiëwerd vorig

jaar 1.255 keer gecontroleerd,waar-
van een kwart buiten competitie.
OokhetNADOvande Franse
Gemeenschapmaakt somshaar
opwachting in fitnesszalen. De
bestraffing laat ze echter over aande
respectievelijke bonden of clubs,
wat in de praktijk betekent dat
dopingovertreders in fitnesszalen
vrijuit gaan.

Buiten competitie
testen: ⇠op of top?
In 2013werd één geval op 640 tests
bij klassieke sporters als dopingver-
grijp gecatalogeerd. Een jaar eerder
waren er twee, dit jaar nog geen
enkel. Controles buiten competitie
bij de zogeheten topatleten die hun

whereaboutsmoeten opgeven, is
eenhele dure zaak.Het rendement
lijkt bijzonder klein,maar er is geen
andere keuze. Niet langer buiten
competitie en onverhoeds bij een
atleet controleren, zou de deur
openzetten voor georganiseerde
doping tijdens trainingsperiodes. De
schamele oogst bij buiten-competi-
tiecontroles kan even goed als een
pluimopdehoedworden gestoken:
het systeemschrikt af en daarwas
het van in denbeginne voor
bedoeld.

Vier op de vijf geschorsten in 2014
zijn !tnessers, bodybuilders

en (kick)boksers

WITTE TRUI
Elke week reikt De Morgen
deWitte Trui uit aan een
jongere die uitblinkt door een
goed idee, naammaakt dankzij
een waardevol initiatief of
anderszins van zich laat horen.

‘MetonzeBelgische
cultuurslopenwe
overalmuren’

Tijdens haar studie
communicatiewetenschappen
droomdeAdeline d’Ursel van
een leven als Belgisch
cultureel diplomaat. ‘Maar dat
bestond niet.’ Dus creëerde ze
die droomjobmaar zelfmet
haar Nationa(a)l Pop-Up Store.

“Toen ik nog studeerde,wou ik
cultureel diplomaat voor België
worden”, zegtAdeline d’Ursel
(28). “Maar die functie bestaat in
ons landniet, dus ging ik aande
slag bij een consultancybureau.
Zij gavenmeopdracht omde kan-
sen van culturele ondernemers in
deBelgische economie te onder-
zoeken. Ik kreeg daar eenhalfjaar
tijd voor enheb toenheelwat cre-
atieve ondernemers ontmoet,
zowel kunstenaars alsmuzikan-
ten en galeriehouders.
“Daarna ging ik freelance aan

de slag als coördinator van evene-
menten zoalsArt onPaper, een
jaarlijkse beurs over hedendaagse
tekenkunst in Brussel. Door de
vele gesprekkendie ikmet arties-
ten voerde, groeide het plan om

eenplek te creërenwaar ze hun
werken zouden kunnen etaleren.
“Er is nogalwat creatief talent

in ons land, alleen lukt het veel
kunstenaars niet omermeenaar
buiten te komen en zohun talen-
ten te verzilveren. In 2012 hebben
wedanonze eersteNationa(a)l
Pop-Up Store in Brussel georgani-
seerd, dit voorjaar vond onze
tweede editie plaats en de derde
staat gepland voor volgend jaar
van 8 tot 17mei.”
Belgische cultuur overal ter

wereld verspreiden, dat is het
ultiemedoel vanAdeline. “Door
mensen in andere landen kennis
te latenmakenmet onze cultuur,
slopenwemuren, vergrotenwe
het onderlinge begrip en openen
wedeurennaar economische
samenwerking.
“Het grote probleem is dat een

cultureel afgevaardigde hier ofwel
voorVlaanderenmoetwerken,
ofwel voor de Franstalige gemeen-
schap, terwijl in het buitenland
alleenBelgië als sterk cultureel
merk bekend is.Wehebben tal
van belangrijkemodeontwerpers,

designers en kunstenaars die
overal terwereld bekendstaan als
Belgische artiesten – niemand ziet
hen alsWaal, Vlaming of
Brusselaar. Doordat cultuur bij
ons geregionaliseerd is, zittenwe
inhet buitenlandmet een levens-
groot probleem.”
Met haar bedrijf Nationa(a)lwil

Adeline het uitstalraamzijn voor
Belgischemode, print, beeldende
kunst, film, dans,muziek, design
en gastronomie. “Volgend jaar
komendaar nog architectuur en
digitale kunst bij.We zullen dan
niet alleen inBrussel onze Pop-Up
Store openen,maarwe trekken er
ookmeenaar het buitenland.”
WordtAdelines oude droom

omcultureel diplomaat voor
België teworden opdiemanier
tochwerkelijkheid? Ze lacht. “Het
begint er sterk op te lijken, ja. Na
onze eerste editie in 2012werden
wedoor China uitgenodigd om
Belgischemode, design en kunst
te promoten opdeCreative&
DesignCultural Industry Expo in
Suzhou.Hoewelwenet aanhet
venster kwamenkijken enweniet
te koop liepenmet onze interna-
tionale ambities,werdenwe toch
spontaanuitgenodigd. Nuhebben
weplannen om in oktober 2016
eenNationa(a)l Pop-Up Store in
Londen te organiseren.”
IsAdeline niet bang dat het

bovenhaar hoofd zal groeien?
“Die snelle groei boezemtme
soms schrik in”, knikt ze.
“Gelukkig sta ik er niet alleen
voor. Ik heb een teamvanmede-
werkers die de vrijheid hebben
omhun eigen projecten te ont-
wikkelen. Zij vindendat fijn endat
zorgt voor eenpositieve sfeer. Zo
komt alleswel goed.”

JAN STEVENS
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Adeline d’Ursel (28)
Bezieler van Nationa(a)l
Pop-Up Store

‘Ik benmijn
jeugddroom aan het
realiseren: cultureel
diplomaat voor
België worden’
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