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Langverwacht dopingrapport streng voor vroegere leiding wielerbond, maar ‘bommen’ ontbreken

HANS VANDEWEGHE

De oude internationale wielerbond UCI
was te zeer begaan met het imago van
de wielersport en de gezondheid van
de renners en heeft te weinig gedaan om
dopeurs te betrappen. Samengevat
in één zin is dit het rapport van de Cycling
Independent Reform Commission, dat
DeMorgen kon inkijken een dag voor het
openbaar gemaakt wordt.

2,75 miljoen euro heeft de Cycling Independent
Reform Commission (CIRC) gekost en daarvoor
heeft ze een rapport afgescheiden van 227 pagi-
na’s, inclusief bijlagen. De berg heeft misschien
geenmuisgebaard,maarveel scheelthetniet.De
verwachtedopingbommenendeongemakkelijke
bevindingenwaarop door de zittende UCI-voor-
zitter Brian Cookson eerder werd gezinspeeld,
vallen nogalmee.

Ze staan in elk geval niet in het rapport of het
zou het retroactief toelaten van een attest voor
het corticosteroïdengebruik van Lance
Armstrong moeten zijn. Of misschien is het
devaststellingdateindvorigeeeuwhethelepelo-
tonaandeepozat?Ofdat er vandaagnogmicro-
doses epo worden gespoten, maar wel buiten
de ploeg om.

‘UCI hadmeerkunnendoen’

Vooreenenkelingzaldatopzienbaren,maarhet
rapport had ook als ondergeschikte missie om
schuldigenaantewijzenendiehebbenzegevon-
den.Alsbij toevalwordtafgerekendmetCooksons
voorgangers Pat McQuaid (2006-2013) en Hein
Verbruggen (1991-2006). Zij lagen dwars bij zijn
verkiezing in 2013 en krijgennuhet hele doping-
probleemophunboterham,maarookhierweer
wordt inhetrapport tegelijkkoudenwarmgebla-
zen. Enerzijds konden Verbruggen en McQuaid
veelmeerhebbengedaanomhetdopingprobleem
aan te pakken, maar anderzijds wil het rapport
expliciet níét gezegd hebben dat de voorzitters
opzettelijkhebben latenbetijen.Neen, de leiding
vandeUCIwildehetprobleembeheersbaarhou-
denenwilde lievergeenrennersbetrappenendat
had ze nietmoeten doen.

Samengevat: erwas geen corruptie aande top
van het wielrennen, maar was de sport beter
beheerdenwasdopingbestredenzoalshetmoest,
danhadhet probleemzo geen vlucht genomen.

De executive summary van het rapport komt
tot de volgende conclusies.

Niet-bevestigde beschuldigingen
van corruptie
De sommen geld die Lance Armstrong aan
deUCIdoneerde,kunnennietwordengelinkt
aanhet verdoezelen vaneenpositieve test in

2001,omdeeenvoudigeredendater in2001geen
sprakewas van een positieve test, zij hetwel van
verdacht hoge epowaarden.

DeaantijgingdatArmstronggeldheeftbetaald
om in2005een rapport (hetVrijmanrapport, zie
verder) tehelpenschrijven,kannietwordenhard
gemaakt.

Niet toepassen van de eigen regels
De commissie heeft tot twee keer toe
(Laurent Brochard in 1997 en Lance
Armstrong in2001)bewijzengevondenvan
achteraf ingediendeattestendiehetgebruik

vaneenmedicamentmoestenwettigen.Datwerd
toegestaandoorde toenmaligehoofdgeneesheer
van de UCI, de Nederlander Lon Schattenberg.
Die wordt verweten dat hij als arts te veel inzat
metdegezondheidvanderenners, enhetopspo-
renvan frauderendesportersals eenbijkomstig-
heid zag.

Een ander verwijt geldtMcQuaid, die in 2009
toestond dat Lance Armstrong dertien dagen te
vroeg in competitie mocht komen in Australië
waarna die toevallig ook zijn deelname aankon-
digde in de Ronde van Ierland, waarinMcQuaid
belangen zouhebben gehad.

Voorkeursbehandeling voor
Lance Armstrong
DeUCIzagLanceArmstrongalsdeperfecte
locomotief om na de doping-Tour van 1998
het imagovande sport op te smukkenende

Amerikaansemarkttebetreden.DeUCIlietnaom
hemondanksvermoedensvandopingdoelgericht
te testenomhemtebetrappenopdopinggebruik.

ToenArmstronger in 2005doorL’Equipe van
werd beschuldigd in 1999 positieve epostalen te
hebben afgeleverd (resultaten van een juridisch
waardelozehertesting lektenuit), koosdeUCIde
zijdevanArmstrongen lieteenrapport schrijven
door de Nederlandse advocaat Vrijman waarbij
diedepuur juridischekantvandezaakbenaderde
enArmstrong vrijpleitte.

(On)deugdelijk bestuur
van de internationale wielerbond
DeUCIwerddoordeeerstevoorzitter (Hein
Verbruggen) geleid op een autocratische
manier, zoals nog wel meer bonden, stipu-

leert het rapport. De UCI was pas opgericht en
groeidezeersnel.Erwaseenmanifestgebrekaan
transparantie,ookbijdekandidaatstellingvande
tweedevoorzitterPatMcQuaidbij zijnherverkie-
zing in 2013.

Het isvrijduidelijkdatditdehoofdbrokvormt
van het rapport: zó slecht waren de vorige twee
voorzitters; zo goed doet de zittende voorzitter
het nu.

De aanpak van de doping
Ook hier koud en warm. Enerzijds wordt
de UCI geprezen omhet snel invoeren van
nieuwe testmethoden en bijvoorbeeld de
voorlopersrol in het bloedpaspoort en

wordt expliciet vermeld dat de CIRCniet sugge-
reert dat de dopingpraktijken gebeurden met
medeweten van of toegestaan door de UCI-
leiding.

Anderzijds had de UCI niet zo bekommerd
moeten zijn om het cleane imago van de sport
en de gezondheid van de renner (sic). In plaats
van het peloton te waarschuwen als er vooruit-
gang was geboekt in de testing, had ze op jacht
moeten gaan.

Hetrapporteindigtmeteenopmerkelijkeconclu-
sie: “Deeerlijkheidgebiedtonseroptewijzendat
deUCImeer deeddanandere sportbonden inde
strijd tegen doping.”

Wat voorafging

‘Er was geen corruptie
aan de top van het wielrennen,

maar doping had beter
aangepakt kunnen worden’

Na de schorsing van Lance
Armstrong in september 2012
en zijn Oprah-bekentenissen
kreeg de internationale
wereldbond UCI een nieuwe
voorzitter, de Brit Brian
Cookson. Hij greep de
dopingproblematiek aan om
tabula rasa te maken met wat

hij een foute cultuur noemde,
die een voedingsbodem was
voor doping.
Om het probleem in kaart te
brengen werd de Cycling
Independent Reform
Commission opgericht.
Die commissie heeft
174 interviews afgenomen.
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► Lance Armstrong
(hier in de Tour
2009) kreeg
een voorkeurs-
behandeling van
de internationale
wielerbond, die
naliet hem doel-
gericht te testen
op doping.
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