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n ikdiedachtdatzevoorhuntijdelijkgelijkalmin-
stensnaarhetEuropeesHofmoesten,maarnuheeft
hetBelgischArbitragehofvoordeSport (BAS)Tom
Meeusen,BartWellensenLaurensSweeckgevolgd
in hun zaak tegen de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond(KBWB).Die isdaardoorverplicht
derenners teselecterenof ingevalvanniet-selectie

temotiverenwaaromzeniétzijngeselecteerdendiemoti-
vatiemag niks temaken hebbenmet hun betrokkenheid
in een lopenddopingonderzoek.
Derennershaddengelijkdatzedezezaakaanspanden.

Het Arbitragehof had gelijk dat het deze beslissing nam,
waartegen geen beroep mogelijk is. Maar de KBWB had
ook gelijk dat ze de renners in eerste instantie niet selec-
teerde. Iedereen had gelijk,maar het grootste gelijkmoet
nogkomenendat iswellichtvoorhetVlaamseantidoping-
agentschap(NADOVlaanderen)alsdiestraksmetdestaal-
harde bewijzen komt dat de renners hebben gezondigd
tegendedopingreglementering.
Zelfsalshijnaarallewaarschijnlijkheidoverafzienbare

tijd twee jaar aan zijn broek krijgt, dan nóg kan Tom
Meeusen ondertussen in Hoogerheide zijn ding doen en
meer dan waarschijnlijk ook in Tabor volgende week op
hetwereldkampioenschapveldrijden.Winnenwordt een
ander verhaal,wantMeeusenhadniet bepaald ‘demoral’
devoorbije tweeweken,maarmisschiendatdieextrarust
in combinatiemetwatnijdhemvleugels geeft.
Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen en

dat geldt zelfs voor eenwielrenner die bij dokterMertens
patiëntwasendaardomme/verbodendingenheeftgedaan.
Alles wijst erop dat Meeusen en zijn kompanen effectief
twee jaaraandekantmoe-
ten, maar 100 procent
zeker is het niet. En dus is
het correct dat Meeusen
mag starten.
De edele strijd tegen

doping in de sport wordt
iets minder edel van het
moment dat de bewijslast
wordt omgekeerd en het
rechtsprincipe ‘onschuldig
tot...’ met de voeten wordt
getreden. Anderzijds zijn
daar wel weer goede, spe-
cifieke redenen voor. Die
zijnmin ofmeerwielerge-
bonden, want wielrennen
mag dan niet de eerste
dopingsport zijn, geen
enkele andere sport heeft
meer geleden onder het
dopingspook.
Precies om zich in te

dekken tegen retrograde
aanpassingen van podia –
zoals de Tour de France,
waar zowat alle winnaars
zijn verwijderd of in
opspraak kwamen – heeftmen onlangs besloten dat ren-
nersonderverdenkingbeternietwordengeselecteerdvoor
kampioenschappenofwereldbekers.Datwerdverordon-
neerd door de privéorganisatie UCI of de internationale
wielerbondvanuitZwitserlandendatwerdovergenomen
door de Belgische vzw de Koninklijke Belgische
Wielrijdersbond.
Menmagmij nooit verdenkenvanal te veel sympathie

jegensdeKBWB,maar inzakedopingheeftdewielerbond
de laatste vijftien jaar een strakke lijn gereden en die ook
steedsaangehouden.DatdeKBWBnuwordt terechtgewe-
zen door het BAS is niet haar schuld maar een evidentie
die het gevolg is van de uitzonderingspositie die de sport
steedsweer vraagt,maarnooit krijgt.
DezeaffaireMeeusenenco. is ietsgroterdanweallemaal

denken en vooral veel groter dan de betrokkenen willen
laten uitschijnen. Die hebben het over een spuitje hier en
eenonschuldigprikjedaar.Wasozondandoping?Wisten
we niet. Mochten spuiten niet? Jeetje, een vergissing. Die
gespeeldenaïviteit ismooienzalhenmisschienclementie
opleveren bij het grote publiek, maar als de disciplinaire
commissievandewielerbondstraksmoetoordelenende
bewijzen worden hard gemaakt, dan zijn er volgend jaar
minimaal tweeprofsminder.
Hetveldrijdenheefteendodelijkebloedarmoedekunnen

overleven en zal ook dit wel doorspartelen. Als deeldisci-
plinevanhetwielrennen ishet relatief gevrijwaardgeble-
venvandopingverhalen,maardatheeft indeeersteplaats
temakenmet eengebrek aan controles inhet verleden.
Ondanks die lage pakkanswerdMeeusens ploegleider

DannyDeBie in1991omwillevanfraudebijdedopingcon-
trole uitgesloten van deelname aan hetWK inGieten. En
waseruiteraarddeinfameMarioDeClercq(nuploegleider
bij Sunweb-Napoleon Games) die vier jaar kreeg in 2003
in de zaak-Landuyt (net als ondermeerMuseeuw). In het
veldrijdenvindtmendatnieterg.DeClercqheeftnooitéén
letter schuld bekend en toch wordt nu al jaren een grote
prijsnaarhemgenoemd,notabeneindetuinvandebonds-
voorzitter. InAbsurdistan ligt inhet cyclismealtijd omde
hoek.
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Alles wijst erop
dat Meeusen en
zijn kompanen

twee jaar
aan de kant

moeten, maar
100 procent

zeker is het niet.
En dus is het
correct dat

Meeusenmag
starten op
hetWK

van het Duitse wielrennen

deTouropnieuwuit tezenden.Datdoetzeomdat
het publiek er klaar voor is.”
Omdeimpactvandiebeslissingbeter tebegrij-

pen, legt Greipel uit van hoe diep en hoe ver de
sport terugkomt. “Er was een tijd, niet heel lang
geleden,dat iknietwildezeggendat ikrennerwas.
Als mensen vroegen wat ik deed, zei ik dat ik
sportmanwas, zonder uitleg. Toen ik een lening
ging vragen in de bank om een huis te bouwen,
kreeg ikergeen. ‘Jebentwielrenner?Dankunnen
wejeniethelpen.Jijwordtbinnenditentwee jaar
toch betrapt op doping, dan ben je je inkomen
kwijtenkan je je leningnietafbetalen’,klonkhet.”
Vandaag zijn er opnieuw mensen die open-

staan voor de sport.Waarom?Omdat de nieuwe
generatierennersgebrokenheeftmethetverleden
– althans zeker in woorden. Tot voor kort werd

iedereen over dezelfde kam geschoren, vertelt
Greipel. “Ikkreegverwijtenomdat ik twee jaarbij
Team Mobile heb gereden. Ik heb daar veel
geleerd en ikwas trots dat ik als jonge gast bij de
grote JanUllrich in de ploegmocht rijden,maar
ikkonaanniemanduitleggendat ikzelfnietsmis-
daanheb.”

Beeldhouwwerk
Greipelbenadruktdathijnooitdopingheeftgeno-
men en dat ook nooit zal doen. Voor de man uit
Rostock is dat de essentie vandaag: het Duitse
wielrennenstaatvooreennieuwestart. Velenheb-
ben zich daarvoor ingezet, maar het verhaal is
broos. “Het is als een kaartenhuisje. We krijgen
een nieuwe kans, maar één dopinggeval en de
zaakkanweer inmekaarklappen.Wemoetenhet

vertrouwenvandemensennogterugverdienen.”
OokTonyMartin,DegenkolbenKittel, deandere
vaandeldragers vandeDuitsewielersport, lijken
zichdaarvanbewust. “Metonzeprestatiesendoor
clean te zijn, kunnenwe demensen overtuigen”,
aldus Greipel. “Ik ga niet zeggen dat de nieuwe
teneur er doormij is gekomen,maar ik hoopdat
ik ergensmijn rol hebgespeeld. Ikhoopdatmijn
prestaties een beetje geholpen hebben om het
imago van het wielrennen te verbeteren inmijn
thuisland.”
Het gezicht van dewederopstanding hoeft hij

niet te zijn, die rol laat hij aan collegaKittel. “Een
kerelzoalshij is eengeweldiguithangbord.Kittel
is het prototype van de Duitse atleet, hij lijkt wel
gebeeldhouwd.Hijpraatookvlot.Hij is eenwan-
delend reclamebord voor onze sport.” ◆BA�

Veldrijders TomMeeusen,
BartWellens en Laurens
Sweeckworden dan toch
ingeschreven voor de
Wereldbeker inHooger-
heide (zondag) en voor het
WK in Tabor (1 februari).
Het sportarbitragehof
overrulede de beslissing
van de Belgischewieler-
bond.

Raak er maar eens wijs uit. De
Belgische wielerbond (KBWB)
schermde met de artikels
9.2.002 van de UCI enmet arti-
kel 101.9.g van de eigen regle-
mentering om TomMeeusen,
Bart Wellens en Laurens
Sweeck uit de WK-selectie te
weren. Tegen de drie renners
loopt namelijk een onderzoek
naarvermeendedopingpraktij-

ken in de zaak van de zoge-
naamde ozondokter Chris
Mertens uit Rotselaar.
Jos Smets, algemeen direc-

teur van de wielerbond, kreeg
hetnieuwsvorigeweekdonder-
dag per mail van dokter Hans
CoomanvanNADOVlaanderen
bevestigd. Maandag kreeg de
bond ook kopies van gerechte-
lijke stukken uit het onderzoek
in Leuven. Een dossier was er
nogniet.Datzoupaseergisteren
bij de wielerbond arriveren.
Maardebondvreesdevooreen
levensgroterel,haddaarduide-
lijkgeenzininenbeslistemaan-
dag al om de renners weg te
houdenuit Tabor.
Daar lieten Meeusen,

Wellens en Sweeck het niet bij.
Hunadvocatenkregenhetvoor
mekaar dat het het Belgisch

Arbitragehof voor de Sport
(BAS) zich met spoed over de
zaak zou buigen. Resultaat:
Meeusen, Wellens en Sweeck
kunnenmorgengewoonstarten
inHoogerheide. Een beslissing
om de drie renners al of niet
voor Tabor te selecteren, mag
louter op sportieve gronden
worden genomen.
ZomagbondscoachRudyDe

Bie zijn huiswerk overdoen.
Meeusen en Sweeck worden

gewoon toegevoegd aan de
selectie voor Tabor, zodat er
weer een renner uit moet. De
Bie: “Ikgaereensportievestrijd
van maken. Tim Merlier, Bart
Wellens enGianniVermeersch
zullen in Hoogerheide moeten
uitmakenwie een selectie voor
Tabor verdient.”
Tom Meeusen is wel zeker

van zijn WK-plek. Of hij ook
kansmaaktopdetitelbetwijfelt
zijn ploegleider bij Telenet-
Fidea Hans Van
Kasteren. “Tom heeft
zich de zaak heel erg
aangetrokken. Hij
was favoriet voor
Tabor,maarer isveel
gebeurd. Ook als hij
niet wint, zal dat
voor mij goed
zijn.” ◆MG�

Meeusen en co. toch inWK-selectie

‘Hoogerheidemoet
uitmaken wie een
selectie verdient’

RUDY DE BIE
BONDSCOACH VELDRIJDEN

Dehaes crasht zwaar DownUnder
Lotto-Soudalrenner Kenny
Dehaes moet de Tour Down
Under verlaten. Hij was een
van de slachto-ers van de
grote valpartij tijdens de mas-
sasprint in de vierde etappe,
die gewonnen werd door de
Australiër Steele Von Ho-.
“Ik voelde me echt goed, jam-
mer dat ik ten val kwam”, rea-
geerde de sprinter op Twitter.

“Ik ben oké, maar ik neem
25 hechtingen mee naar huis.”
De Australiër Rohan Dennis,
die het werelduurrecord op
8 februari aanvalt op de piste
van Grenchen, blijft in de lei-
derstrui. Hij behoudt zeven
seconden voorsprong op
Cadel Evans. De oud-wereld-
kampioen is bezig aan zijn
afscheidstournee. ◆BELGA�

Luxehelper van Gilbert blijft bij BMC
Samuel Sánchez (36) rijdt ook in 2015
voor het WorldTourteam BMC. De
Spanjaard reed vorig jaar ook al voor
de Amerikaanse werkgever, maar kreeg
na afloop van het seizoen in eerste
instantie geen contractverlenging.
“Fantastisch nieuws”, tweette Philippe
Gilbert. Sánchez veroverde in 2008 in
Peking olympisch goud op de weg en
had vorig jaar als luxeknecht een groot
aandeel in de zege van Gilbert in de

Amstel Gold Race. Ook was hij van
grote waarde bij de eindzege van
de Belg in de Ronde van Peking.
“BMC is mijn team”, reageerde Sánchez,
die in zijn carrière voornamelijk voor
het Baskische Euskaltel-Euskadi reed.
“Ik ken de andere renners en ik hou niet
erg van veranderingen. Morgen zal ik
nog niet klaar zijn om te rijden, maar
thuis heb ik mijn conditie onderhouden
met mountainbiken.” ◆BELGA�

J Spurtbom André Greipel, hier als winnaar van de Brussels Cycling Classic, wil het imago van de koers in Duitsland verder opkrikken. © PHOTO NEWS


