
nkelemaandengeledenhad ik eene-mail-
adresopdekopkunnen tikkenvanGrigory
Rodchenkov, de voormalige directeur van
de Russische antidoping, maar daar ant-
woordde hij niet meer op. Jammer, want
ikwist vanéénverdachtedode inzijnbuurt

– het blijken er nu al twee te zijn – en ik had het
eerste rapport van het wereldantidopingagent-
schapWADAuit 2015gelezenoverdeRussische
dopingpraktijken tijdensdeOlympischewinter-
spelen in Sotsji.

Eén cryptische paragraaf hadmijn aandacht
getrokken. Ik citeer letterlijk:

“Dir. Rodchenkov bevestigt dat het lab in
Moskou geplaagd werd door externe bemoei-
enissen bij de analyses. Dir. Rodchenkov
verklaarde dat hij in een systeemmoestwerken
dathemverplichttebepaaldedingen tedoen.Dir.
Rodchenkov wilde er niet op ingaan wat dat
precies was.”

Je zou hebben verwacht dat hetWADA daar
tot op het bot zou zijn gegaan, maar neen. Case
closed, zowaar. En Grigory, zoals de charmante
man doorgaans wordt aangeduid, zat volgens
mijn bron inmiddels al in deVS. Eenmaatregel
uit voorzichtigheid omdat hij niet nogmaals
doodwildewordenverklaard, zoalshemal eens
verkeerdelijk was overkomen. Want, zo had hij
gegrapt, eennieuw inmemoriamwasongetwij-
feld juist geweest.

Geheime dienst FSB
Grigory heeft een Amerikaanse documaker en
The New York Times op bezoek gekregen en nu
gaat hij voluit. Zoals dopingprofessor Peter Van

Eenoo duidt (zie interview), zal hij ongetwijfeld
wat extra piment bij zijn saus hebben gedaan,
maar de feiten blijven hoogst onrustwekkend.
Tot de essentie herleid gaat het hierom:
► De Russische overheid – in casu de geheime
dienst FSB – was rechtstreeks betrokken bij de
dopingcontroles in Sotsji en de afhandeling
van de stalen;
► Rodchenkov zou een cocktail van drie stero-
ïden hebben gemaakt, toe te dienen met alco-
hol om zo minder makkelijk opspoorbaar te
maken;
►De stalenwerden verwisseld en daartoewerd
het verzegeld staal geopend en weer gesloten
zonder dat iemand iets merkte.

De rol van de FSB is in deze materie gekend.
De rol van sommige overheden in nationale
dopingzaken ook, maar dat zou geen beletsel
moeten zijn voor een degelijke controle. Peter
VanEenoo, die daar aanwezigwas, zag ook rare
mannen die een kantoortje hadden en eigenlijk
de hele dag niks deden, behalve een paar keer
per dag confereren met Rodchenkov. Dat was
ongetwijfeld de FSB.

Die cocktail, dat kan ook kloppen, want
Rodchenkov is in2011 indeproblemengekomen
voor vermeende dopinghandel, samenmet zijn
zus. Hij werd op mysterieuze wijze gerehabili-
teerd en is toenwellicht voor de kar van de FSB
gespannen.Ofdie cocktail niet opspoorbaar zou
zijn, daar kan serieus aan worden getwijfeld,
want danwas het ook niet nodig geweest omde
urinestalen temanipuleren.

Verzegelde stalen die open en dicht kunnen
worden gedaan, is niks minder dan het arma-
geddon van de dopingbestrijding. Zonder de
zekerheid dat het staal van Pietje Rap ook van
Pietje Rap is, staat alles op de helling. Elke posi-
tieve kan dan negatief worden of elke positieve
kankomenklagendathij eigenlijknegatiefwas,
want datmet zijn staal is geknoeid.
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Analyse. Grote schoonmaak dringt zich op na dopingfraude

HANS VANDEWEGHE
SPORTJOURNALIST

Dopingcocktails, positieve urinestalen
wisselen voor cleane via een gat in demuur
en danmaar knallen op deWinterspelen
van Sotsji 2014. Allemaalmet steun van
de staat. De beschuldigingen vanGrigory
Rodchenkov, voormalig directeur van
het dopinglab inMoskou, inThe New York
Times brengen deRussische topsport
andermaal in verlegenheid. Het schandaal
te veel voor de Russen en het slapende
WADA?

E

Gooi deRussen eruit

Verzegelde stalen die open en
dicht kunnen worden gedaan

is niks minder dan
het armageddon van
de dopingbestrijding

Interview. Peter Van Eenoowerkte samenmet klokkenluider Grigory Rodchenkov in Russisch dopinglab

Tijdens deWinterspelen
vanSotsji in 2014werkte
PeterVanEenoo, directeur
vanhet dopinglab inGent,
samenmet zijnRussische
collegaGrigoryRodchen-
kov.Waren er toen al
aanwijzingen van fraude?

anEenoohadgeen idee
datnaar schattinghon-
derdgedopeerdeurine-
stalenvanRussischeatle-
ten,onderwie tenminste
vijftienmedaillewinnaars,

’snachtsviaeeneven ingenieus
alsdoortrapt systeemdoorde
geheimedienstwerdenverwis-
seldvoor schoneurinestalen.
Hijwas toezichthoudervanhet
lab inSotsji.

U daagde journalisten
tijdens een bezoek aan uw
lab uit verzegelde flesjes
te openen: ‘Wie het flesje
kan openen, krijgt van de
fabrikant een miljoen euro.’
Hoe is het de Russische
geheime dienst gelukt?
“Ikbenerextreemverbaasd
over.Dedop isdezegel vande
fles.Het enigedat ikmijkan
inbeelden, isdat zedeschroef-

doppenvandeflesjesvan tevo-
renaparthebben latenprodu-
ceren.Danbreek jezeopen,
zoalswij zeopenbreken,met
eenhamer. Jeklopthetplastic
kapot.Endaarnadoe jeer
gewooneennieuwedopop,
methetzelfde serienummer.

“Hetorganisatiecomitéheeft
aldieflesjesaangekochtvoorde
Spelen.Duszewetenookwelke

nummerszehebbenbinnen
gekregen. Stel: jekoopt3.000
flesjesvannummer 1 tot3.000.
Dan laat je extra schroefdoppen
makenvan 1 tot3.000.Dat ishet
enige systeemdat ikme inbeel-
den.Alshet zo isgegaan,maak
ikmeniet zoveel zorgen.

“Ismeneringeslaagddever-
zegeling teverbrekenzonder
dathet te zien is, en isdaarna

diezelfde schroefdopopnieuw
gebruikt, danzittenwemeteen
veel groterprobleem.Danzou
eenenkeleofficialhetmis-
schienookkunnendoen.Dan is
ergeenrechtszekerheidmeer
overde inhoudvaneenstaal.
Dankanelkeatleet zeggen:dat
isnietmijnurinedie indestaal
zit.”
Is u iets verdachts opgeval-

len tijdens uw werk in het lab
van Sotsji?
“Ik heb toen niets gemerkt.
Achteraf kijk jewel anders
tegen sommige dingen aan.
Normaal is een lab tijdens de
Spelen 24 uur per dag open. Er
wordt continu gewerkt. Voor
het lab vanMoskouwas Sotsji
geen grote opdracht. Het is
een van de grootste labs te
wereld. Ze analyseren 20.000
stalen op jaarbasis, routine-
matig binnen drie tot vier
dagen. Ze konden tijdens de
Spelen alles af in twintig uur.
Op datmoment dacht ik: dit is
super professioneel georgani-
seerd.

“Nadien kun je je afvragen
of dat niet vanaf het begin de
bedoelingwas, zodat er een
bepaalde tijdzonewaswaarop
niemand in het labwas en
men de handen vrij had omdit
type verboden dingen te doen.

“Ookzathetgebouwvande
Russischeveiligheidsdienstop
hetolympische terreinvlak
naasthet lab.Dieolympische
sitewasniet verschrikkelijk
groot. Jemoetdeveiligheids-
dienst ergensonderbrengen.
Maarwaaromlagendiegebou-
wennaast elkaar?Jebeginthet
jenuaf tevragen.”

Wat voor man is Grigory
Rodchenkov, de voormalige
baas van het Russische
dopinglab? Gelooft u zijn

relaas inTheNewYork
Times?
“Hij is eenvandeslimsteweten-
schappers inonsvakgebeid.Hij
stondzeergoedbekendalsanti-
dopingwetenschapper.Hijhad
eengrondigekennisvanwat
werdgebruikt enhoehet te
detecteren.Het isookeenbele-
zenman,dieveel afwist van
Russische literatuur.Hij kon
eenverhaalookwel eensaange-
dikt vertellen.

“Ikziegeenredenwaarom
hijhieroverzou liegen.Hij
brengt zijn leven ingevaar. Ik
denknietdathij ooit terugkan
naarRusland. Binnenhet
WADA (hetwereldantidoping-
agentschap,VK)heefthij ook
weinigvrienden.Hijheeftde
boeldeganse tijdbelazerden
hijheeftdezeuitlatingenniet
gedaanbijhetWADAmaar in
depers.Hijheeft in feitealle
bruggenopgeblazen, vande

‘Waaromzouhij liegen?’

‘Het gebouw van
de Russische

veiligheidsdienst in
Sotsji lag vlak naast
het lab. Waarom?’

PETER VAN EENOO
DOPINGEXPERT

► Peter Van
Eenoo aan
het werk in
het doping-
laboratorium
van Gent.
© PHOTO NEWS
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Kortom: veel wijst erop dat dit verhaal klopt
en dat wordt ook onrechtstreeks bewezen door
deopmerkelijkeresultatenvandeRussischeatle-
ten in Sotsji. Hunmeest recente resultaat ophet
wereldtoneel was een derde plaats, na de VS en
China op de Zomerspelen van Londen waar 82
medailles werden gewonnen. Dat was zwak, en
ook op deWinterspelen werd doorgaans slecht
gepresteerd.Behalvedan inheteigenSotsji,waar
de Sportvereniging Vadertje Rusland de eerste
plaats wegkaapte met 33 medailles waarvan 13
keergoud.Vier jaareerder inVancouverhaalden
ze 15 medailles en 3 keer goud. Een thuisland
heeftaltijd thuisvoordeel,maarvan3naar 13gou-
den plakken is een hoogst verdachte stijging.

Urinestalen verwisselen
Nahet roeien, gewichtheffenenatletiek isdithet
zoveelste schandaal in de Russische topsport.
Het zal de geplaagde Spelen van Rio niet voor-
uithelpenengeopolitiekzouheteenextrabreuk-
lijn betekenen tussen de wereld van Poetin en
derest vandeplaneet.Wordthet inmiddels geen
tijd voor een lock-out van de Russen?
Natuurlijk zullenernogRussenzijndiezuiver

opdegraatmedailleswillenenkunnenwinnen,
maardaargaathetallangnietmeerom.Rusland
is al sindshet aantredenvanPoetinalspresident
geobsedeerdomdeverloren status (132medail-
les inSeoel alsUSSR) teherwinnen,maar slaagt
daar niet in met puur sportieve middelen.
Telkens weer, al sinds Salt Lake City 2002, wor-
den indeaanloopnaarof opdeSpelenhelehor-
den Russen betrapt op doping.
Volgens de WADA-statistieken is een op de

drie overtredingenvanhet bloedpaspoort sinds
2010 – zolang bestaat het nogmaar – voor reke-
ning van Russen. In 2012 heeft ene mijnheer
Popov, voormaligwerptrainer vandeRussische
nationale ploeg, aan het WADA gemeld dat 67

atleten in ruil voor30.000 roebel (zo’n400euro,
volgens de huidige wisselkoers) hun urine
hebben laten verwisselen door Rodchenkov.
Discuswerpster Daria Pisjalnikova had ook
betaald, maar was toch positief bij een hertest
in Lausanne enwas zo pissed dat ze daarop een
kwaaie brief schreef naar hetWADA.

Onkunde van het WADA
Wat ismetdie infogebeurd?Waaromisdatnooit
onderzocht? Waarom heeft het WADA de aan-
beveling van het Internationaal Olympisch
Comitéomdedopingstalenniet inSotsji te laten
onderzoeken nooit willen volgen?
Wat heeft dat WADA eigenlijk gedaan al die

jaren, behalve dan klagen over teweinig geld en
met de brulboei Dick Pound op kopwielrennen
viseren? Wielrennen – en daarvoor is deze
rubriek teklein,maar ikwildatnogwel eensuit-
leggen – was een voorbeeldsport als het om
dopingbestrijding ging.
Waarom kijken ze in die koepelbonden alle-

maal de andere kant op? Gisteren nog een pers-
berichtvansportministerMuyters (N-VA)gekre-
gen,vanuitMontrealzowaar,wanthij zetelt inde
WADA Foundation Board. In dat bericht stond
eenparagraafjeoverdeklachtvanvoormaligUCI-
baasHeinVerbruggentegenhetWADAenvooral
DickPound.DiewordtdoorhetWADAafgedaan
als eenpersoonlijk vete tussende tweeheren, en
dat kan kloppen, maar het is wel Pound die is
begonnen. Inmiddels stelt Verbruggen wel de
juiste vragen.WADAantwoordtmet advocaten.
Waarom is het WADA nooit achter Rusland

aangegaan?Misschienomdat ze 700.000dollar
(620.000 euro) hebben gekregen van de
Russische overheid. Misschien uit onkunde.
Misschien onwil en onkunde, maar vooral veel
van dat laatste, want vanKenia hebben ze nooit
geld gekregen en die laten ze ook al zeventien
jaarmet rust.Vandeweekwerdweereensbewe-
zen dat de Kenianen gewoon geen zin hebben
omdie dopingcontroles voor eens en voor altijd
goed te organiseren.
DieSpelen inRiozijnnualgeendaverendsuc-

cesenallenieuwsdatuitdierichtingkomt,beves-
tigt dat. Misschien is dit het moment om grote
schoonmaak tehouden.Latenwebeginnenmet
Rusland enKeniadewacht aan te zeggen. Enna
de Spelenmóét datWADAop de schop.

Deze analyse over doping vervangt de vaste
weekendcolumn van Hans Vandeweghe.
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Rusland is sinds het aantreden
van Poetin als president

geobsedeerd om de verloren
status te herwinnen,
maar slaagt daar niet in

met puur sportievemiddelen

tijdensWinterspelen van Sotsji 2014

► De ijs-
hockeyploeg
van Rusland
steekt de
hoofden bij-
een voor hun
match op de
Winterspelen
van Sotsji in
2014. © AP

antidopinggemeenschap tot in
Rusland. Ikzienietwaarhij
heenwilofwatzijnmogelijk-
heid ishiervoordeeluit te
halen.”

Verwacht u dat een andere
bron zijn verhaal kan
steunen? Twee andere
antidopingofficials zijn in
februari onder onduidelijke
omstandigheden gestorven.
“Hijheeftmoetenvluchtenvoor

zijn leven, zegthij.Als ikzijn
verhaal lees, ishetplan inheel
beperktekringuitgevoerd.De
Times spreektvan tweeperso-
nen.Erzullenelementenzijn
diedooranderepersonen
bevestigdkunnenworden.
Maaralswatgeïnsinueerd
wordtwaar is en jezet je leven
ophet speldoorhieropenlijk
iets van tezeggen,wordthet
denk ikmoeilijkhet verhaal
geverifieerd tekrijgen.” (VK)

‘Rodchenkov heeft
alle bruggenmet
Rusland en het

WADA opgeblazen.
Hij zet zijn leven
op het spel’

1
Maken van dopingcocktail

Grigory Rodchenkov, hoofd
van het Russische doping-
laboratorium, bereidt voor
de Zomerspelen van 2012
een cocktail van drie – voor
sporters verboden–anabole
steroïden. Die krijgen de
Russen toegediend in
Londenen twee jaar later bij
de Winterspelen van Sotsji
om hun prestaties op te
krikken.
Om de combinatie van

metenolone, trenbole en

oxandrolone snel in het
lichaam op te nemen, moet
dezeworden ingenomenmet
alcohol: voor de mannen
wordt de doping vermengd
met Chivas-whisky, bij de
vrouwen met vermout van
het merk Martini. Atleten
moeten het drankje onder
hun tongheenenweer spoe-
len, zodat het lichaam dit
sneller kon opnemen – en
dus ook sneller kon worden
uitgescheiden.

2
Geheime dienst komt lab binnen

Najaar2013.Hetdopinglabo-
ratorium in Moskou krijgt
volgensGrigoryRodchenkov
bezoek van een man van de
Russische geheime dienst
FSB.Hijwil vooralwetenhoe
de flessenworden verzegeld
waarin over een paarmaan-
den de urine van de geteste
sporters wordt bewaard tij-
dens de Spelen van Sotsji.

Demanneemthonderden
metalen ringen mee waar-
meedeflesjeswordenverze-
geld. Het doel, volgens een
anonieme medewerker van
het laboratoriuminTheNew
York Times: erin slagen
omde flesjes open te krijgen
zonder het zegel te breken.
Dat is nog nooit iemand
gelukt.

3
Schone
urine
inleveren

Tientallen Russische
sporters die de kans
lopen in Sotsji te wor-
dengecontroleerd, leve-
ren in de aanloop naar
deSpelenschoneurine
in. Dat doen ze in fris-
drankflessenenzelfs in
melkflesjes voor baby’s
–watermaarvoorhan-
den is.De schoneurine
wordt tijdensdeSpelen
verwisseldmetdegedo-
peerde urine, om de
dopingtest te door-
staan.

4
Sporter neemt aan
wedstrijd deel
Met232sporters isRusland inSotsji
vertegenwoordigd in alle vijftien
olympischewintersporten.Deoogst
na ruim twee weken sporten in de
zonnigebadplaats: 33podiumplaat-
sen,waaronder 13maalopdeboven-
ste trede. Onbekend is hoeveel van
die medaillewinnaars werden
gecontroleerd, al hebben de olym-
pische kampioenen ongetwijfeld
een plasje moeten doen. Wel zijn
volgens Rodchenkov honderd
dopingstalen verruild voor doping-
vrije exemplaren.

5
Foto’s maken bij
controle

Russische sporters krijgenvan
het eigenministerie van Sport
de opdracht om een foto te
maken van het formulier dat
bij hun dopingcontrole moet
worden ingevuld.Hetnummer
op dat formulier correspon-
deert met dat op het flesje
waarin de gedopeerde urine
van de sporter wordt opgesla-
gen. Dankzij het nummer kan
het flesje worden teruggevon-
den in het lab, om te worden
omgewisseld.

Russisch dopingsysteem in zes stappen

6
Verwisselen van de urine
Het verwisselen van de urine
gebeurt ’s nachts, als alle niet-
Russische pottenkijkers in bed
liggen. Kamer 124, een ruimte
waarvan het raam met zwarte
tape is afgeplakt, dient als scha-
duwlaboratorium.
De flesjes met gedopeerde

urine worden doorgegeven via
een gat in de muur dat overdag

werd afgedekt met een kast.
Iemand van de geheime dienst
wisselt de flesjes vervolgens om
in een ander gebouw. De gedo-
peerdeurinewordtweggespoeld
door het toilet en met zout. Het
verwisseldeflesjewordt, voorzien
van hetzelfde codenummer en
een nieuw zegel, teruggeplaatst
in het lab. (VK)

(endeKenianen,
enhetWADA)


