
“Wielrennenwaszijn levenenhijwildehetabso-
luutmaken.Hetverwondertmij,wantceraisduur
enikweetdathijhetnietbreedheeft,maartegelijk
verwonderthetmijniet.Wellichtwashijnietgoed
genoeg en dit was de ontsnapping die hij in
gedachtenhad. Ik hebmet hem te doen.”
Bijnaontsnaptehij,wantkortnazijnoverwin-

ningenkreeghij eencontractbij eencontinentale
ploeg,de laatstestapnaarhetprofbestaan.Bijdie
ploeg is hij inmiddels afgevoerd. De uitleg die
vriend en vijand te horen kreeg, was dat A. wel
heel brute pechhad: eerst datmet zijn opa ennu
zowaar betrapt op eenpartydrug.
Een collega-renner: “Op zondag iets gepakt in

denuitgangenopdonderdag tekendehetnogbij
de controle. Jammer voor A. toch. Of is er meer
aan de hand? Ja? Eigenlijk verwondert dat niet:
hij traindemet foutemannen,metgastendieaan-
kondigen wanneer en hoe ze gaan winnen: het
was een goeie jongen, maar als we er één in de
ploeg niet vertrouwden, danhij.”

Kickbokser onder de coke
Ik kan niet wachten omA.B. op te zoeken, maar
wezittendezittinguit,wantdit ishetdopingleven
zoals het is. Eerst komt een fitnesser aan bod,
betrapt op Oral-Turinabol en Dianabol, zowaar
eenrealitycheckmetdedopinghistorie.O-Twerd
ooitontwikkelddoordeDDRinde jarenzestigen
Dianabol al in de jaren vijftig door een
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Eenwielrenner op amfetamines. Nog een
wielrenner, geschorstmaar toch gekoerst.
Enweer eenwielrenner, nu op rilatine.
Een fitnesser op anabolica,maal twee.
Een kickbokser op coke en een Franse
paracommando, powerlifter. DeMorgen
was in het Boudewijngebouw voor de
rechtszitting vanA.B. of de Vlaamse
RiccardoRiccò, een renner van amper
twintig, betrapt op de bloeddoping cera.
Het dopingleven zoals het is.

“Inuwurinezatennaeenwedstrijdamfetamines.
Wat is uw uitleg?” Bart Meganck, rechter bij de
Disciplinaire Commissie van de Vlaamse
Gemeenschap, de rechtbank van eerste aanleg
inzake doping,maakt snel zijn punt.
“Ikweetnietvanwaarhetkomt,mijnheer.Het

enige wat ik kan bedenken, is dat verjaardags-
feestje van mijn zus een paar dagen eerder. We
zijn gaan vieren in The Factory en daar hebben
weeenpot gemaakt, zoals jongegasten vanonze
leeftijd doen, en we hebben een fles gekocht.
Misschienkomthet daar van. In deuitgangwor-
denamfetaminesgebruikt,datweet ik. Ikhebhet
vroegerookweleensgedaan,maarnuniet.Maar
ja, je ziet, ik ben er vetmee.”
V.N., een elite zonder contract van 21 jaar –

inmiddels hangt de fiets aan de haak – heeft een
advocaat mee, de welbekende meester Johnny
Maeschalck. Die heeft zoveel dopingkilometers
opdetellerdathijeentewinnenzaakmeteenkan
onderscheiden van een op voorhand verloren
zaak. Hij gaat hier voor schadebeperking, want
zonderuitzonderinghebbendesportersdievoor-
komen meer schrik voor de geldboete dan voor
de schorsing. “Mijn cliënt is betrapt op een lage
hoeveelheid,maarheeft niethet geldomdatnog
eensextra te latenonderzoeken.Hij isdakwerker.
Ikwilaandringenopverzachtendeomstandighe-
den.” De openbare aanklager heeft er geen oren
naar en vraagt twee jaar.
Balkon5 inhetBoudewijngebouwisal jaaren

dagde locatievoordopingzittingen.Dezemiddag
staan er zeven op de lijst. Allemaal zijn ze
gevraagd te komen om 14 uur en hangen bij
gebrek aan eenwachtzaaltjewat rond in de gan-
gen, waar het personeel van andere diensten af
en aan loopt. Tussen 14 uur en de laatste die het
pand zal verlaten om 15u30, passeren zeven
dopingovertredersderevue.Deadvocatenhebben
een streepje voor: zijmogen eerst binnen.
OokwielrennerL.N., eigenaarvaneenfietsen-

zaak en dus verhinderd omdat hij in zijn winkel
moetstaan,heefteenadvocaat.RechterMeganck
houdt niet van sporters die zich niet zelf komen
verschonen. De advocaat pleit onschuldig voor
het deelnemen aanwedstrijden terwijl hij al een
schorsing had en gooit het op procedurefouten.
Deopenbareaanklagerwildestrafopnieuwlaten
starten.

Zwaarste doping ooit
Hier zijn we niet voor gekomen. Wel voor zaak
nummer drie op de rol. Tot onze immense ont-
goochelingendievandemagistratuuréndegrif-
fie isdebetraptewielrennernietkomenopdagen.
Wel een advocaat. Meester Xavier Potvin weet
waarom: “Mijn cliënt moest werken in de fiets-
zaak waar hij tewerkgesteld is.” Een eenvoudige
check leert dat de bewuste fietsenzaak altijd op
dinsdag gesloten is.
A.B. is eenheel bijzonder geval,misschienhet

meest hallucinante dopinggeval dat de
Disciplinaire Commissie ooit op haar bordje
kreeg. In de urine van een twintigjarige is cera
gevonden, langwerkendeepovandederdegene-
ratie. Een gesofisticeerd en duur middel vooral
bekend van betraptewielrenners als Kohl, Sella,
Piepoli, Schumacher, Di Luca en uiteraard
Riccardo Riccò, bijgenaamd Il Cobra omdat hij
zijn tegenstanders in de ogen keek voor hij weg
demarreerde.
Het is pas het tweede cera-geval ooit in het

DoCoLabvanGent ennooit eerder is inVlaamse
urines een cera-geval opgespoord, laat staan bij
een elite zonder contract van ocharme twintig
jaar, een rennertje vanhet derde knoopsgat.
VoorA.B. ishetnietdeeerstekeerdathijmoet

voorkomen. In 2013 woonde ik de zitting bij
waarophij zichmoestverantwoordennaeenno-
showbij eencontrolenaeenwedstrijd.Somszijn
ergoederedenen.Hetwaseenhartverscheurend

verhaal dat zijn advocaat (niet dezelfde van deze
week) toen vertelde, inclusief doktersattest: opa
die tijdens de koers van de trap was gevallen en
hoe mama en zoon snel na de koers naar hem
waren gereden om hem op te rapen. Daardoor
hadden ze de controle over het hoofd gezien,
waarvoor excuus. Iedereen in de zaal hadmede-
lijdenende rechter –dezelfdevanvandaag–had
A.B. toenvrijgesproken.MaarhetVlaamsantido-
pingagentschapwas in beroep gegaan enuitein-
delijkhadA.B tocheen jaaraanzijnbroekgekre-
gen. Later zou in dewandelgangen te horen zijn
dat hij bekend stond als hoogst verdacht.
Maarnu:cera,als tweedevergrijp.Desportieve

doodstraf wenkt, tenzij, aldus rechter Meganck:
“Alsuwcliëntonskomthelpenomditonderzoek
te voeren, staat daar strafvermindering tegen-
over.” Ook nuweer waren de dopingcontroleurs
getipt om A.B. te controleren, al had een blik op
deuitslagenhenookveelkunnenleren:wienooit
wint en dan ineens drie koersen in elf dagen, is
sowieso uiterst verdacht.
Eenkoerskennis vanA.B. is formeel: “A. is een

goeie jongen, die eenbeetje aanzijn lot is overge-
laten.Toenmijnzoonnogkoerste,namenwehem
weleens mee. Iedereen had zijn ouders en sup-
porters,maarhijwasaltijdalleenoppadenmoest
zijnplantrekken.Afentoekwamzijnopawelkij-
ken, dat klopt, maar dat was het dan. Niemand
diemet gelletjes klaar stond ofmetwielen.”
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Dinsdagnamiddag, Boudewijngebouw,

Manaudou zwemt vijf jaar oudeWR van de tabellen
De Fransman Florent
Manaudou, regerend
Europees en olympisch
kampioen, heeft het wereld-
record op de 50m vrije slag
in klein bad verbeterd. Op
het WK in Doha trok hij twee
baantjes in 20.26 seconden.
Daarmee liet hij de Italiaan
Marco Orsi en de Braziliaan
Cesar Cielo, drievoudig en

regerend wereldkampioen
in olympisch bad, achter
zich. Het vorige record
stond op naam van de Zuid-
Afrikaan Roland Schoeman.
Ook Nederland was aan het
feest. Inge Dekker, Femke
Heemskerk, Maud van der
Meer en Ranomi
Kromowidjojo wonnen
goud op de 4x100m vrije

slag. Met 3:26.53 knaagden
ze bijna twee seconden af
van het vorige wereldre-
cord.
Langs Belgische zijde star-
ten Fanny Lecluyse en
François Heersbrandt van-
avond in de finale van res-
pectievelijk de 100m
schoolslag en de 50m vlin-
derslag. Lecluyse bracht in

de halve finales haar eigen
Belgische record naar
1:04.87, goed voor de
zevende plaats. François
Heersbrandt werd vierde in
zijn halve finale met een tijd
van 22.59. De Brusselaar, die
traint in het Italiaanse
Caserta, deed 39 honderd-
sten beter dan op het EK
2011 in Polen. =BELGA?

Corruptie? Flauwekul
Het Russische antidopingagentschap
(RUSADA) stelt een onderzoek in naar het
toedekken van dopingdossiers. Of daar veel
heil van te verwachten is, valt af te wachten.
RUSADA-directeur Nikita Kamaev:
“Corruptie? Flauwekul. Elke dag kan je veertig
verklaringen afnemen vanmisnoegde spor-
ters, maar niet één van hen kon al bewijzen
dat we iets verkeerds deden.” De Russische
media zien in de ARD-repo eenWesterse
poging om Rusland te destabiliseren. =VH?
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Amerikaanse gewichtheffer die een antwoord
wilde op deUSSR-doping.
Fitnesser R.D. legt uit: “Onbezonnen besteld

via internet,maaralvroeggestoptenmijzelfafge-
vraagd: waar zijde gij mee bezig?” De aanklager
is niet onder de indruk en vordert twee jaar. De
beklaagde is ook een computerexpert, slecht
betaalduiteraard,wantdie leshebbenzeallemaal
ingeprentgekregen:deboeteswordenuitgedeeld
volgens de inkomsten. “Als u wordt geschorst,
maguaanniksmeerdeelnemendat is georgani-
seerd. Ook niet aan een wandeltocht van de
Gezinsbond.” R.D.moet even slikken.
Daarnaweereenwielrenner: S.T., elite zonder

contract, dertig jaar en betrapt op rilatine.
“Gekregen voor de wedstrijd van iemand om te
kalmeren. Ik ben nogal zenuwachtig.” Hij heeft
zijn zus mee ter ondersteuning. Zij heeft hem
opgevangen na zijn depressie en hospitalisatie
tengevolgevanditdopinggevalenhetverliesvan
zijn werk en schorsing van de RVA er bovenop.
“De fiets is zijn leven. Heb medelijden”, pleit de
zus. Openbaar aanklager Yves Defoort is onver-
biddelijk: “Twee jaar.”
Diezelfde straf wordt ook gevraagd,maar iets

voorzichtigeruitgedrukt,bij J.V..Dezaal lijkt toch
wat ophaarhoedevoordezekickbokser, betrapt
opcocaïne. “Mijn liefhadhetafgemaaktnazeven
jaar en ikwas schijtezat: ik heb één keer cocaïne
gebruikt, iets dat ik kende van vroeger.” Hij ver-
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toont alle kenmerken van een verslaafde, maar
niemand die hem daarmee wil op de zenuwen
werken.Alshij verteltoverhoehij indebakheeft
gezetenvoorvechtenopstraat is iedereenal lang
blijdathetbij verbaalprotestblijft,nademelding
dathij zalgeschorstworden. “Kickboksen ismijn
leven, het heeft mij uit de gevangenis gehouden.
Mag ik a.u.b. eenwerkstraf?” “Dat zal niet gaan”,
repliceertMeganckmoedig en J.V. druipt af.
De Franse paracommando die over de hele

wereldmissiesmoet volbrengen en die ene keer
in zijn verlof inhetVlaamsegedeelte vanKomen
meehadgedaanaaneenpowerliftingwedstrijdje
en niet naar de controlewas gegaanmet demel-
ding “ikmoet ergens andersnaartoe”, had in zijn
kazerne in Parijs een brief gekregen met een
schorsing en 3.000 euro boete. Zijn kapitein had
hemgezegd dat hij hetmoest gaanuitleggen.
De commissie weet niet of dat haar bevoegd-

heid is.Vandehelenamiddag isditdeenigezaak
waarbij ik het gevoel krijg dat de sporter vrijuit
zal gaan. Een dag congé opnemen, helemaal uit
Parijskomen,beleefdblijven,bovendiengeenBelg
zijnde laatstaanVlaming,aangeslotenzijnbijeen
Franstalige Belgische club, niet eens effectief
betrapt, hier zal de commissiemild over zijn. De
ellendemoet ook demoeite waard zijn. Omhalf
vier kunnen ze terug naar huis. De commissie
blijft beraadslagen. De meeste vonnissen zullen
op 15 decemberwordenbetekend.

Persoon krijgt Vlaamse Reus van sportpers
Delfine Persoon (29) heeft de Vlaamse
Reus gewonnen. Dat is de trofee waar-
mee de Vlaamse Bond van
Sportjournalisten (VBS) de Vlaamse
sportfiguur van het jaar bekroont.
Persoon haalde het met ruime voor-
sprong op schaatser Bart Swings en
veldrijder Sven Nys.
"Ik ben vereerd dat de sportjournalisten
ook topprestaties in eenminder
bekende sport als vrouwenboksen naar

waarde schatten”, zei Persoon, die ook
genomineerd is voor de trofee van
Sportvrouw van het Jaar.
DeWest-Vlaamse verdedigde dit jaar
voor de tweede keer met succes haar
wereldtitel in deWBC, de meest toon-
aangevende internationale boksfedera-
tie. De Vlaamse sportpers kende
Persoon de Vlaamse Reus toe “voor haar
sportprestaties en haar doorzettings-
vermogen”. 0HML4

Raad van foute vrienden
Enkele uren na de zitting
heeft de VlaamseRiccardo
Riccò, ‘Oskarito’ voor zijn
vrienden, nog geen telefoon
gekregen van zijn advocaat.
Wel vanmij.

“Hallo, ja. Ik ben aanhet fitnes-
sen,metwie spreek ik?”

Ik was ooit bij je zitting voor
die gemiste controle en ik was
toen verontwaardigd dat je
een jaar kreeg. Maar nu: cera.
Waar waren je gedachten?
“Ja,maar dat kan ik uitleggen. Ik
wilde eenhomeopathischmiddel
bestellen dat het hematocriet op
natuurlijkwijze zou stimuleren,
maar er zat cera in. En ik liep
tegen de lamp.”

Oh ja? Cera is hightech epo,
moet worden gespoten en is
dus nooit een vergissing.
(stilte) “Ja, oké, je hebt gelijk.
Goed,wat is er gebeurd: ik ben
vorige zomer teruggekeerdna
mijn schorsing en ikwildeweer
koersen. Privé zat ik toen diep.
Inmiddelswasmijn opa ook
overleden enhet gingmij
gewoonniet af. Ikwaswel rap
weer opniveau om te koersen en
dan vraag je je afwat er nunog
extra te doen is.Misschien vroeg
ik datwel aande foute vrienden,
maar je hoort dan van alles: den
Boonendoet dit, denGilbert doet
dat. Je kopwordt zot gemaakt
door die gasten en vervolgens
denk je:waaromniet, als al die
groten dat ook doen?”

Ben je daar zo zeker van dat
die profs dat allemaal doen?
“Nunietmeer neen,want ik train
ookmet eenprof. Enfin trainde.
Jemoet zijn naamer ookniet
inzetten,want het is een goeie
maat enhij heeftmij nota bene
ophet rechte padproberen te
houden.”

Heb jedie cera zelf besteld?
“Euh, ja zeker? Ik ga daar niet te
veel over vertellen.”

Wie zet nu Ricardo Riccò, de
zwaarste dopinggebruiker van

de laatste halve eeuwmet
een foto op zijn Facebook?
Jij. Je leekwel voorbestemd.
“Ja, datwas inderdaadniet zo
slimvanmij. Ik denk daar niet
altijd bij na.” (De bewuste foto van
16 augustus 2013 heeft hij inmid-
dels verwijderd en zijn
Facebookpagina is alleen nog via
omwegen te bereiken,HVDW)

Als je niet goed genoeg
bent om clean te winnen,
win dan niet.
“Ikwaswel goed genoeg,maar
terwijl de anderenniksmoesten
doen,werkte ik dertig uur per
week, rechtstaand. Ik heb ook
zonder ceramooiewedstrijden
gereden ennet niet gewonnen. Ik
reedmet eenwattmeter en ik heb
meerwatts getrapt inwedstrij-
den zonder cera inmijn lijf dan
met. Alleenhielp ditwel alswe
naar demeet gingen. Maar die
driewedstrijden die ik heb
gewonnen, had ik niet het gevoel
dat het door die cera kwam.
Wellicht had ik ze anders ook
gewonnen.Maar goed, het is
voorbij zeker? Ik stop tochmet
fietsen.”

Je kan levenslang krijgen,
maar ook strafvermindering.
Dat weet je advocaat, maar
danmoet je wel je verhaal
komen vertellen.
“Ik hebhet gehadmet die cinema
vande koers,maar ik zal er eens
over nadenken. Ik denk dat ik nu
beter naarmijn advocaat bel.
Nog een goede avond enbedankt
ommijn naamniet te noemen.”

‘Je hoort van alles:
Boonen doet dit,
Gilbert doet dat.
Je kop wordt zot

gemaakt en je denkt:
waarom niet?’

A.B.
RENNER BETRAPT OP CERA

‘Kickboksen is
mijn leven, het
heeft mij uit
de gevangenis
gehouden.
Mag ik a.u.b.

een werkstraf?’
J.V.

KICKBOKSER BETRAPT
OP COCAÏNE

Balkon 5: het dopingleven zoals het is

> Een jonge
renner uit
het amateur-
peloton pleit
schuldig op
het gebruik
van cera.
De sportieve
doodstraf
wenkt.
© EPA

Jupiler Pro League
Gisteren

Westerlo - W.-Beveren 1-2

Zaterdag 6 december

Moeskroen-P. - Anderlecht 18u00

KV Oostende - Lierse 20u00

Lokeren - Cercle Brugge 20u00

Kortrijk - KV Mechelen 20u00

Zondag 7 december

Club Brugge - Z. Waregem 14u30

Charleroi - Standard 18u00

AA Gent - RC Genk 20u00

Bosmans klaar
voor comeback
Wietse Bosmans maakt volgende
week zaterdag zijn comeback in
de Scheldecross. De veldrijder
van BKCP-Powerplus is zo goed
als hersteld van de ziekte van
Lyme en schaafde inmiddels zijn
conditie bij op Mallorca. “Met de
conditie gaat het de goede kant
op”, verzekert hij. “Tot mijn ren-
tree train ik nog op interval.” 0JDK4


