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eachtergrondvanzijnadreskaartje doet alvast in
onschuld: een langgerektpelotondat zich tegen
eenblauwehemeldoor een idyllischmiddenge-
bergte eenwegbaant.Opzijn site sportdokter.
com staat ‘raadplegingenvoor sportmedisch- en
trainingsadvies enkel opafspraak’, en ‘dedokter
begeleidt vanaf 2013deKazachsewielerploeg
Astana’.Dedokter is dusniet veel thuis.Alshet
straks tegenzit ende internationalewielerunie
UCIgooitAstanauit deWorldTour,wordtde
praktijk inBalegemmisschienopnieuwzijn
corebusiness.
“Goedmogelijk. Ik zoudekoersmissen,maar

ikhebdienietnodigomtekunnen leven.Toen ik
bijAstanabegon, zei ik tegenmijnvrouw: alshet
mij daarniet aanstaat of zedoenmijngoesting
niet, ben ikhier rap terug.Maar ikbengebleven,
omdat ik geloofde inonsproject. Ennog steeds.”

Heelnobel,maaruwprojectheeft vijf
dopinggevallengehad inéén jaar tijd.
“Endanklinkthet vreemdals ik zeg:wij hebben
onsniks te verwijten.Ons systeem is zowater-
dicht alsmogelijk.Debroers Iglinksi (allebei
betrapt op epo,HV)hebbenwij perfect begeleid
enalles gegevenwat zenodighadden.Zehebben
buitendeploegomgeknoeid enkomenernooit
meer in.Vinokoerovwasonverbiddelijk.
MaksimIglinskiwasdannogeengoedevriend
vanhem. “Ikbenverraden”, zei hijmij.
“Die jeugdrennersuit het jongerenproject,

sorry,maarhoeverwerpelijk ikdat ookvind, dat
isniet onzeverantwoordelijkheid.Ookdaar is
vanalles fout gegaan, buitenonzewil om.Men
heeft vervolgensalles opeenhoopgegooid en
daarnogwatonzinbij verteld, zoals datdokter
Ferrari inonshotelwas innovember tijdensde
eersteploegbijeenkomst. Ikhebdaarnotabene
gepreekt overonsdopingprogrammaenFerrari
wasdaarook?Opdenduur twijfel je aanalles en
ikheb ‘Vino’ gevraagdofdatwaarwas. Indien
wel,was ikmeteenopgestapt.Vinokoerovzei: ‘Ils
sont fous.’En ikgeloofhem.”

D

Interview. Dokter Joost DeMaeseneer blijft geloven in de antidopingpolitiek

Doping is géén hoofdstuk
in De Champ Piramide, het boek
dat Joost De Maeseneer schreef
over wat er nodig is om wieler-
kampioen te worden en dat
hij dinsdag voorstelt. Was de
wielerdokter naïef, was hij fout
of keek hij de andere kant op
toen zijn renners buiten de lijntjes
kleurden?
HANS VANDEWEGHE

‘Clean

‘Als je vermoedt dat iemand
foefelt, zit het wielrennen niet
zo in elkaar dat je die bij het
ontbijt even ter orde roept.
Alleenmoesten zemij niet
betrekken bij hun vuiligheid’

JOOST DE MAESENEER
PLOEGARTS ASTANA

7Wielerdokter
Joost De
Maeseneer
ligt onder vuur
na vijf doping-
gevallen bij
zijn Astana.
‘We hebben
de perceptie
tegen. Dat is
jammer voor
Vinokoerov,
want ik geloof
in zijn goede
bedoelingen.’
© FRANKY

VERDICKT

Wellens start als rittenkaper in ‘Koers naar de Zon’
Een grote ontdekkingsreis,
noemde Tim Wellens (23) het
vorige seizoen, toen hij zich
opwierp als kopman van Lotto.
“Ik weet nu dat ik goed kan pres-
teren in sommige klassiekers.
Maar wat stel ik voor in het grote
rondewerk? Het wordt stilaan tijd
dat ik er uit ben”, zegt Wellens,

die zich wil verbeteren op
langere beklimmingen.

“Doel is om op termijn even snel
te klimmen over tien als over vijf
kilometer. Dat is op dit moment
nog niet het geval. Het tempo
van Froome en Contador lag in
de Ruta del Sol te hoog voor mij.
Ik kan me nog niet met hen
meten. Daarom ook ga ik in de
Tour eerder voor een rit dan voor
het klassement. Hoezeer ik ook
droom van het podium in Parijs.”

De Limburger start morgen als
speerpunt van Lotto-Soudal in
Parijs-Nice (8-15 maart). “Ik vind
het een prachtkoers, mooier dan
Tirreno-Adriatico. Ik pik er een
paar ritjes uit. Het klassement?
Kantje boordje. Vooral de etappe
met aankomst op de Col de la
Croix de Chaubouret wordt een
taaie brok. Geef mij dan maar de
klimtijdrit op de Col d’Èze. >JDK@

Strade Bianche biedt Van Avermaet verzetje
Greg Van Avermaet (29) is vandaag
een kandidaat-winnaar in de Strade
Bianche, maar probeert in de eerste
plaats om zijn zorgen van zich af te
fietsen. Van Avermaet moet zich vrijdag
namelijk verantwoorden voor het
gebruik van Vaminolact bij de wieler-
bond. De Strade Bianche, een tocht
over stoDge grindwegen in Toscane,
heeft in negen edities oDcieus de status
van klassieker verworven. Onder andere

Gilbert, Cancellara en Kwiatkowski
staan al op de erelijst. Wie weet komt
daar vandaag Van Avermaet bij. “Wij zijn
in de breedte sterk, maar Greg is abso-
luut onze kopman”, zegt Valerio Piva,
ploegleider bij BMC. Zijn ploeg blijft het
vertrouwen behouden en gelooft in de
onschuld van de renner, maar de hele
zaak vreet energie. “Je kan niet anders
dan ermee bezig zijn”, zegt Piva.
"Koersen zal Greg deugd doen.” >BA@
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en deWorldTourlicentie van zijn wielerploeg Astana

enongeloofwaardig,

2001 beperkten bloedtransfusies zich toch tot
enkelingen, in tegenstelling tot epo dat echt
massaalwerd gebruikt tot 2001.”

Nooit éénmomentgehaddatuergeenzin
meer inhad?
“Op een avond kregenPiet en ik te horen dat Jan
Ullrich naar onze ploeg zou komen.Wewaren
daar zo van onder de indruk datwe onze ont-
slagbrief de volgende ochtendhebben opge-
stuurd. Daarop kregenwe telefoon: erwaren
tochnooit problemen geweest, ze hadden toch
naar ons geluisterd, enzovoort…Wehebben ons
laten ompraten om te blijven. Gelukkig isUlrich
uiteindelijk ooknooit bij ons gekomen.
“WehebbenBjarneRiis ookéénkeer voorde

keuzegesteld: hij ofwij.Denaamvande renner
doet erniet toe,maardiewasbij onsgekomenen
hij hadonsgezegd: ‘Jullie gaanmijhier geven
wat ik zegdat julliemijmoetengeven, begre-
pen?’ Endat gingoverdoping.Die renner isuit-
eindelijk vertrokkenen ikhebdeploegarts ende
ploegwaarhij naartoeginggewaarschuwd.Een
tijd laterbegonhij daar inderdaadprijzen te rij-
denen ik vroegaanzijnnieuweploeghoehet zat.
“Een tijdbom”, zegdenze, “maar zolangdebom
niet afgaat…”Zo redeneren sommigeploegen.
Diebomis later ontploft, bij diezelfdeploeg.”

VerwachtunogeenNibali-bom?
“Ik steekmijn hand voor niemand in het vuur,
maar vanVincenzoNibali zoumij dat zeer ver-
wonderen, Ten eerste omdat hij zo rustig is.
Renners die iets uitspoken, zijn veel gejaagder.
In de Tour van vorig jaar is hij dertig keer
gecontroleerd en heeft dat altijd sereen door-
staan. Ten tweede, omdat ikweetwat hij kan.
Ten derde omdat ik ookweetwat hij er aan
heeft gedaan, opmijn aanraden. Ikwin geen
koersen,maar ik hebNibali wel op het juiste
spoor gezet.
“Eigenlijk staat Nibali vaak te zwaar om

tegen Contador en Froome te koersen. Zelfs
nog in deDauphiné vorig jaar.Maar daarna is
hijmet zijn trainer op stage vertrokken en toen
ik zijn vetmat net voor de Tourwist ik dat hij
eindelijk juist zat. En hij won.Hij heeft trou-
wens verschillende keren tijdens die Tour
gezegd dat ik hemwat dat betreft altijd achter
de veren zat.”

Uheeftmetuwploeg tegenArmstrong
gekoerst.Gelooft udathij zijn laatsteTours
heeft gewonnenopéénbloedzakje?
“Natuurlijk. Enmisschienhadhij zelfs datniet
nodig enookgeenmicrodoses epo.Armstrong
waseen superkampioen. Ikbenzekerdathij
mits eengoedebegeleidingookzonderdie vuilig-
heidhadgewonnen.Alleen, éénkeer ze te ver
zijn gegaan, denkenze
dat zenietmeer zonder
kunnen.Maarvandaag
isdopinggeen item
meer zoals tienen twin-
tig jaar geleden.
Gelukkig. Een renner
dieookmaar iets sugge-
reert, krijgmeteenzijn
C4, ookbij ons.”

De Champ Piramide
van dokter Joost DeMaeseneer verschijnt
eerstdaags bij Houtekiet (19,99 euro).

dat is ons lot’
Vinokoerov, dedopingzondaardie achteraf
enkelewedstrijdenheeft gekocht.
“Dat laatste is vooruwrekening.DatVinokoerov
voordoping is gestraft,weet ik. Endat heeft
meegespeeld omeerst niet in te gaanop zijn
aanbieding. Vervolgensben ik gevraagdomtoch
methem tepraten enhij heeft indrukgemaakt
opmij. Neen, je begint dannietmeteenover zijn
verleden,want daar is de koersniet klaar voor.
Je probeert duidelijke afspraken temakenen
vóórmij zat iemanddiehet ongelooflijk goed
meende endiemij carte blanche gaf omde
medischebegeleidingperfect te organiseren.
“Wij hebben vier artsen. Drie vanhenheb-

ben elk tien renners die ze vannabijmoeten
opvolgen. Alleswordt aanmij gerapporteerd en
ik speel alles door naar de sportieve cel.Weheb-
ben voor volgend seizoen eennieuwedokter,
EmilioMagni, speciaal voorVincenzoNibali en
die zal samenmetmij deTour doen.Natuurlijk
weet je nietwat een renner in Colombia uit-
steekt,maarwe volgen alles zo vannabij datwe
deminste afwijking zien.”

Ukanhetuitleggenzo languwil…
“…Ikweethet,wehebbendeperceptie tegen.
Vinokoerovheeft deperceptie tegenen ikben
niet geloofwaardig zoals ikdathier allemaal zeg.
Cleanénongeloofwaardig, dat is ons lot.Ons
imago is stukenhet zal langdurenvoorwedat
weeropordekrijgen.Dat is vooral jammervoor
Vinokoerov,want ik geloof in zijn goedebedoelin-
gen.
“Ik benbovendien de dokter die twee keer een

belangengroepering vanwielerartsen oppoten
heeft gezet en die binnendeMouvement Pour
unCyclismeCrédible (MPCC)werd aangeduid
omdedokters te vertegenwoordigen. In die laat-
ste hoedanigheid heb ikmij teruggetrokken,
want datwas problematisch geworden.”

Ukwam inhetpelotonophet slechtst denk-
baremoment, in 1998, het jaar vanhet
Festinaschandaal.Noggeen spijt van?
“Neen, omdat ik altijdweloverwogen keuzes
heb gemaakt en recht inmijn schoenen sta. In
1985 heb ik al de renners van Panasonic getest,
maar buiten de ploeg. In 1988was ik op de
voorstelling van een ploeg toen ikwerd aange-
kondigd samenmet nog een andere dokter. Ik
wist niet van die andere dokter,maar ikwist
wel datwij nietmet gelijkewapens streden, als
je begrijptwat ik bedoel. Ik ben inmijn auto
gestapt en nooit teruggekeerd bij die ploeg. Die
dokter is gebleven.
“Nog iets later kon ik ook bij TVMbeginnen,

maar daarwaren demeeste renners klant bij
nog een andere dokter vanwie ikwist dat hij
het anders aanpakte dan ik. Ik benweer niet
gegaan.
“Idembij PDMdat net het Intralipid-schan-

daal achter de rug had. Heb ik ook niet gedaan,
hoewel ze in één onderhandeling het bedrag
verdubbelden. Zewilden een goed imago,maar
ik trapte daar niet in. Ondertussenwas ik
begonnen bij dewielerbondmet het opzetten
van eenmedische structuur in alle provincies,
vooral voor testing, InWest-Vlaanderen had ik
bijvoorbeeldDagVanElslande (later ploegarts
bij US Postal, HV) gerekruteerd.
“Pas in 1998heb ik de stap gezet, op vraag van

Jesper Skibby, een goedemaat vanmij, ookniet
onbesproken en later zelfs betrapt.Op eendag
vroeg ikhem: ‘Je krijgt niks vanmij,waarom

kom jehier nog?’ ‘Omdat jij de enige bent diemij
wat in toomkanhouden’,was zijn antwoord.
“Jack and Jones, een kleinDeens ploegje,

wasmijn eerste echt baan in het peloton,
samenmetmijn associé Piet DeMoor. Zewil-
den het clean doen enwehadden net de
Festina-Tour gehad: gedaanmet dokters op
rondemet hun valiesjesmet daarin het spul.
Maar laat dit niet als een verwijt klinken,want
ik heb begrip voor de onmogelijke situatie
waarin sommige vanmijn collega’s jaren heb-
benmoetenwerken. Festina ’98 is een geluk
geweest, ook voor hen.”

Heeft udaarooitmetuwcollega’s
overgepraat?
“Alleenmet EricRijckaert (de overleden Festina-
arts, HV). Hijwilde het gedogen enbegeleiden,
op een ethischemanier,maar ik geloofde daar
niet in. Nu, epo is niet gestopt na 1998 en toen ik
het peloton kwam, deed ik net als al die andere
artsen: ’s ochtendsmet de centrifuge het hema-
tocriet controleren om te kijken of ze niet te ver
waren gegaan. En sakkeren.”

Ukreeg laterbij CSCBjarneRiis
alsmanager.
“ToenvermoeddenPiet en ik dat ons rijkwel uit
zou zijn, omdathij zijn Italiaanse artsen zou
meebrengen. Maarhijwilde eengesprekmet
ons.Datwas inBalegemennadat gesprek
dachtenPiet en ik datwemet de cleanste
renner aller tijden temakenhadden.We
hebbenookmethemnooit over zijn verle-
dengesproken.Datwas onze rol niet en
dat deeddeDeensepers al genoeg.
“Los van alles is Riis de bestemana-

germetwie ik ooit heb gewerkt. Deman
heeft heel veel te bieden in zijn visie op
sport enwat doping betreft. Hij heeft
ons nooit onder druk gezet om iets te
doen. Toenwe diplomatischmeldden
aanBjarne dat in het peloton aan
bloeddopingwerd gedaan,was zijn
antwoord datwe in onze ploeg nooit
problemen zouden hebben.”

Misschienniet,maar ergebeurde
wel ‘iets’.Wasueennaïeve, slechte
dokterof keekudeanderekant
op?
“Datwe af en toe de andere kant
hebben opgekeken, kan ik niet ont-
kennen. Zohypocrietwil ik niet zijn.
Als je vermoedt dat iemand foefelt, zit
hetwielrennenniet zo in elkaar dat je
die bij het ontbijt even ter orde roept.

Swings zonder verwachtingen naarWK allround
Als schaatser heeft Bart Swings
(24) één medaille op zijn pal-
mares staan op grote kampi-
oenschappen: brons op het
WK allround in 2013. De kans
dat hij dit weekend in Calgary
opnieuw het podium haalt, is
volgens zijn schaatstrainer
Rutger Tijssen niet zo groot.
Swings gaf het na het WK
afstanden in februari al aan dat

het dit jaar niet zo lekker loopt.
Hij haalde in geen enkele disci-
pline de top vijf. “Na zo’n WK
moet ik niet gaan denken dat ik
meedoe voor het podium in
Calgary.” Waarna de student
burgerlijk ingenieur al skeel-
erend zijn zinnen ging verzet-
ten in Las Vegas. “Bart staat er
fysiek beter voor dan voor-
heen”, constateerde Tijssen.

Medaillekansen wil
hij Swings niet toe-
dichten op het WK
allround. “Twee
jongens komen in
aanmerking voor de
hoofdprijs: Sven Kramer
en Denis Joeskov, met net
daarachter Koen Verweij. Voor
plekken vier tot acht komt Bart
wel in aanmerking." 9VH:

Meylemansmatig opWK skeleton
Kim Meylemans (19) heeft
er geen al te beste eerste

dag opzitten op het WK
skeleton in Winterberg. In

de eerste run nam ze geen
bijzonder snelle start, al kon ze
de schade aan de finish nog
beperken door als veertiende
van 29 deelnemers te finishen.
In de tweede run reed ze even-
min feilloos en moest ze zeven

plaatsen toegeven in het klas-
sement. Vandaag staan nog een
derde en vierde run op het
menu. Meylemans had gehoopt
om top tien te halen, maar die
kans lijkt erg klein. De olym-
pisch en Europees kampioene
Lizzy Arnold leidt het WK in
Duitsland met zeven honderd-
ste voorsprong op de Canadese
Elisabeth Vathje. 9VH:

Het enigewat ik hen zei, was dat zemij niet
moesten betrekken in het hoe enwaaromvan
hun vuiligheidwant dat ik het liever nietwist.
“U zalmijmisschienniet geloven,maar hoe

ingrijpend een transfusie ook is, ik heb daar
nooit iets van gemerkt. Zijnwe er actief naar op
zoek gegaan?Neen, ookniet.Maar als er al een
systeemwas voor die transfusies,werd dat bui-
ten de ploeg georganiseerd.
“Wehebbennatuurlijkwel zware gevallen

gehad in onze ploeg: Rasmussen, Basso,
Hamilton, allemaal later tegen de lampgelopen.
Opdie namenwordt gefocust. Na de epotest van

‘Ik steekmijn hand
voor niemand in het vuur,
maar van Vincenzo Nibali

zou dopingmij verwonderen.
In de Tour is hij dertig keer
gecontroleerd en hij heeft
dat sereen doorstaan’

JOOST DE MAESENEER
PLOEGARTS ASTANA
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