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Standaardkrijgen sporters die zichdoperen
vier jaar schorsing.Maar voor veldrijdster
FemkeVandenDriessche (19), bijwie
eenmotortje in eenfietswerd gevonden,
vraagt de InternationaleWielerunie (UCI)
levenslang. ‘Het is duidelijk dat deUCI
zo eenwaarschuwingwil geven.’

LanceArmstrongenanderegroothedenkwamen
er keer op keer vanaf met beperkte schorsingen
nadatzeopdopingwerdenbetrapt.MaarvoorVan
denDriessche eist de UCI dus levenslange schor-
singendaarplaatsenanalistengrote vraagtekens
bij.
De veldrijdster, aan wie de UCI ook een grote

boete van 50.000 euro wil opleggen, werd op
30 januari bij eenUCI-controle tijdens hetWK in
Zolderbetrapt. Haarfietsstondindemateriaalpost
enindetrapasbleekeenmotortjetezitten.Volgens
VandenDriesscheginghetomeenfietsdiezehad
verkochtaaneenvrienddiemeekwamtrainenop
hetWK-parcours,enwaszeernietsmeevanplan.

Heteerstegevalvan‘technologischefraude’ging
dewereld rond enVandenDriesschewerduitge-
spuwd.
Volgende week moet de jonge vrouw in het

Zwitserse Aigle bij de InternationaleWielerbond
(UCI)proberentereddenwatertereddenvalt.Daar
oordeelt een sportrechtbankvanhetUCIoverhet
vergrijpdatbij eenUCI-wedstrijd is ontdekt.

Heel extreem
Terwijlbijnormaledopingzakengebruikelijktwee
tot vier jaar schorsingwordtuitgesproken, eist de
procureur hier dus levenslang. “We hadden ver-
wachtdatdeeismeerzouzijndandeminimaleeis
van zes maanden schorsing. Maar levenslang is
wel heel extreem”, zegt haar advocaat Kristof De
Saedeleer.
Dat zegt ook sportjurist Dimitri Dedecker, die

vreest dat het er niet goed uitziet voor Van den
Driessche. “Dievordering isbuitenalleproportie,
zeker omdat ze nog zo jong is en het een eerste
inbreukis.MaarhetisduidelijkdatdeUCIhiereen
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‘Zeker 150
strijders gedood
in Somalië’

Er zijn meer dan 150 doden
gevallen bij een Amerikaanse
drone-aanval op Al Shabaab in
Somalië. Dat bevestigt het
Pentagon aan de BBC.
Woordvoerder Je$ Davis zei
dat de aanval een trainings-
kamp van Al Shabaab raakte,
waar een “grootschalige aan-
val” werd voorbereid. “We wis-
ten dat ze het kamp zouden
verlaten en ze een onmiddel-
lijke bedreiging zouden zijn
voor de Amerikaanse troepen
en die van de Afrikaanse Unie”,
zegt Davis. “Volgens de eerste
schattingen zijn meer dan 150
terroristische strijders gedood.”
-BELGA0

Advocaten
Nemmouche
vragen vrijlating

De advocaten van Mehdi
Nemmouche, de hoofdver-
dachte in het onderzoek naar
de terreuraanslag in het Joods
Museum van Brussel, zullen
donderdag de vrijlating van hun
cliënt vragen. De raadkamer
besliste op 14 januari nog om
de man drie maanden langer in
de cel te houden, maar volgens
de advocaten is die termijn te
lang. Ze baseren zich daarvoor
op de tweede ‘potpourri-wet’
vanminister Koen Geens. Die
potpourri-wet voorziet dat alle
misdrijven in principe door een
correctionele rechtbank
behandeld moeten worden, en
dat zeer zware misdrijven
slechts bij uitzondering door
het Assisenhof beoordeeld
zouden worden. Daardoor
moeten alle gedetineerde ver-
dachten in afwachting van hun
proces elke maand voor de
raadkamer verschijnen, ook
verdachten van moord of
doodslag. -BELGA0

Twitteraars
ontkrachten
valse geruchten
razendsnel
Bij grote, onverwachte
gebeurtenissen ontkracht
de Twitter-gemeenschap
razendsnel geruchten
die niet blijken te kloppen.
Dit blijkt uit onderzoek
van deUniversiteit Tilburg.

De onderzoekers analyseerden
hetTwitter-gedragop29 januari
2015, toen eenman de NOS-stu-
dio binnendrong, personeel gij-
zelde enzendtijd eiste.De studie
biedttegenwichtaanhet ideedat
misinformatie zich ongestoord
kan verspreiden op sociale
media.
OnderzoekersWouterJongen

Michel Dückers verzamelden
bijna60.000tweetsoverdegijze-
ling die in de uren tijdens en na
de het incident circuleerden op
Twitter. Deze werden aan de
handvansteekwoordengeselec-
teerdengeanalyseerdopinhoud.
Zo konden zij in kaart brengen
hoe informatie zich tijdens zo’n
crisissituatieviahetmediumver-
spreidt. “Zodra een gerucht ont-
staat, gaan andere Twitter-
gebruikers aan de slag met het
checkenvande feiten”, schrijven
de onderzoekers. Neem het ver-
haaldat indringersook inBelgië
Het journaal gijzelden.
Twitteraars ontkrachtten dat al
sneltoenbleekdatdefotovanhet
testbeeld die rondging niet
authentiek was. “Samen recon-
strueren ze het verhaal”, aldus
Jong. “Factchecking lijkt wel een
spelletje geworden – een wed-
strijd wie als eerste overtuigend
bewijs kan leveren.” -VK0

waarschuwingwil geven endit als afschrikkings-
middel inzet”, zo zegtDedecker. Afgelopenweek-
endbenadrukteUCI-voorzitterBrianCooksonzelfs
nogeensdatFemkezwaargestraftmoetworden.
Dedecker:“Tegelijkertijdspeeltwellichtookmee

dat iedereen inhetwereldje geschrokken is. Dit is
niet zogenaamd ‘gewoon’ zoals de doping die we
al jarenkennen. Het isvoorheteerstdatzo’ntech-
nische doping opduikt en daaromwil deUCI van
VandenDriesscheeenvoorbeeldmaken.”
Maarerisookeentechnischeredenwaaromer

zo’n verschil is tussen de gebruikelijke doping-
straffen en wat de UCI voor de veldrijdster voor-
stelt. “Dit isgeendopingwaarvoorhetantidoping-
agentschapWADAvastestraffenheeftvastgelegd
– die standaard rond de vier jaar schommelen”,
zegt Dedecker. “Het is technologische fraude en
daarvoorheeftdeUCI eigenregels. Deminimums-
traf is zesmaanden.”
Van den Driessche kan in principe enkel in

beroep gaan bij hetHof vanArbitrage voor Sport
(TAS). “Maar bij de UCI weten ze dat ze
datwellichtnietzalkunnenbetalen.
Hetlijktbovendientwijfelachtigdat
die instantie ineenzaakdiezoveel
onthutsingoproept, zalbeslissen
de straf in te korten.Wel valt op
datinprincipehetheleBelgische
team ter verantwoording kan
worden geroepen, want in de
regels van de UCI staat dat de
teamsverantwoordelijkzijn
voor de conformiteit
van de fietsen”, aldus
nogDedecker.
Dat is iets waar de

verdediging volgens
hem zeker op kan
wijzen. In principe
kandeveldrijdsterde
straf bij een gewone
rechtbank aanvech-
ten omdat ze niet in
verhouding is met
defeiten. IljoKeisse
wist zo een doping-
schorsingongedaan
temaken,almaakte
het TAS dat weer
ongedaan.

eUCIwil FemkeVanden
Driessche levenslangwil schor-
sen.Alsdie zichdaarbeterbij
voelen,waaromookniet?Voor
Femke is tochgeenplaatsmeer
inhetwielrennenendat is jam-

mer,maar zeheeft het voor een stuk
over zichzelf afgeroepen.Een snelle
bekentenis eneenknievalwasdui-
zendkeerbeter geweest dandathals-
starrig volhoudendatdieopgevoerde
fiets geheel perongeluk indemateri-
aalpost verzeildwasgeraakt omdat ze
dieooit hadverkocht aaneenvriend
dieookbij toeval opdatWKwas–
ennogwel indiemateriaalpost.

DeUCI is erg strengvoorons
regionaal schandaal Femke, en
dat is ook tebegrijpen.Nooit

heeft een internationale
sportbonddoortastender
opgetreden indopingza-
kendandie internatio-
nalewielerunie.De
perceptie is anders,
maarde feiten lie-
genniet: tot twintig
keer toeheeft de
UCIhet voortouw
genomenen
maatregelen
uitgevaardigd
waardeandere

bondenpas jaren
later aandurfden

beginnen.Diebeladen
geschiedenis endeonterechte
verwijtendie zedesondanks
te slikkenkreeg –ondermeer
ronddeaffaire-Armstrong–
verklarennudekrampachtige
reactiewaarmeedezenieuw-
ste vormvan fraudedekop
moetworden ingedrukt.
Femke ishétprecedent endus
vraagtdeUCI levenslangeneen
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Uit Raqqa kom je
nogmakkelijker weg

bijgedachte

HANS VANDEWEGHE
SPORTJOURNALIST

geldboetedie voor eenprof kanoplo-
pen tothet tienvoudige.Het ontra-
dingseffect daarvan isnietminendaar
ishet deUCI indeeersteplaats omte
doen.
Niemandmaalt eromdathetproces

vanFemkeVandenDriesscheal is
gemaakt: zeheeftmeerkansomuit
Raqqa te gerakenzonderhoofddoek
danuitAigle zonder straf. Erwacht
meester JohnnyMaeschalckgeen
gemakkelijkeopdrachtomvolgende
weekdinsdag iets vandie strafeis af te
pitsen. Is eeneerlijkprocesnogmoge-
lijk?Het gaat omeenvergrijpopeen
UCI-kampioenschap tegenonduide-
lijkeUCI-regels diedoordeUCIwor-

denbestraft enwaarover zebij deUCI
ter zitting samenkomen.Eenzware
straf zal inberoepongetwijfeldwor-
den teruggedraaiddoorhet arbitrage-
tribunaal voorde sportTAS,maar
loonthetdemoeite omdiekostelijke
piste ooknogeens tebewandelen?
Tenslotte kan je jebij dat schouwto-

neel devraag stellenofhetproportio-
naliteitsbeginsel nietwordt geschon-
den.Een strafmoet in verhouding
staan tothet vergrijp.Als zelfsmoorde-
naars endopingzondaars een tweede
kanskrijgen, lijkt levenslangen50.000
Zwitserse francs een ietsiepietsie over-
trokkenvoor eennegentienjarigmeisje
dat aanwijsbaarnietmetdie foutefiets
heeft geredenengevangenzit in een
webvanbedrogdat ze zelf niet heeft
gespannen.

Femke is hét precedent.
Het ontradingse�ect
van de gevraagde straf
is niet min en daar is
het de UCI in de eerste
plaats om te doen

Experts stellen grote vragen bij eis van wielerunie
om ‘veldrijdster met motortje’ levenslang te schorsen

‘Die vordering is buiten
alle proportie, zeker omdat

ze nog zo jong is en
het een eerste inbreuk is’

DIMITRI DEDECKER
SPORTJURIST

HOp 30
januari reed
Femke
Van den
Driessche het
WK in Zolder.
In een fiets in
haar materi-
aalzone werd
een motortje
gevonden.
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