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Dopingjager Peter Van Eenoo (UGent) pleit voormeer en striktere controle

‘Ikwil voorlopig geen

Wat een sportzomer met het EK, de Tour en de
Olympische Spelen, maar de echte winnaars kennen
we pas over een jaartje of acht. Wat is dat tochmet die
doping?Was dat niet haast verdwenen? En zijn die
Russen echt zo corrupt dat we henmoeten uitsluiten?
Morgen weten de Russische atleten of ze naar Rio
kunnen. Het ultieme dopinginterview, met
de professor-jager Peter Van Eenoo.
HANS VANDEWEGHE

meer zien’

► De Russische Joelia Tsjermosjanskaja (m.)
wint de 4 x 100m op de Spelen van 2008
in Peking. Kim Gevaert (l.) finisht tweede.

De Belgische estafetteploeg zou acht jaar na
datum alsnog goud kunnen krijgen omdat
Tsjermosjanskaja op doping werd betrapt.
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etmeest recente, erg spannende dopinghoofd-
stuk begon voor één keer nietmetwielrennen,
zoals somsmakkelijkwordt aangenomen.
Terwijl hetwielrennen sinds 2001 grip kreeg op
het ongebreideld dopinggebruik en als eerste
bondopde bloeddoping epo controleerde, ble-
ven atleten uit andere sporten vrolijk en onge-
hinderd doorgaan.OpdeOlympische
Winterspelen van 2002 in Salt Lake Citywerden
vijf goudenmedailles afgenomen, een primeur
voor de Spelen.

Kort daarna kwamatletiek in het viziermet
eenGriekse tragedie ronddeZomerspelen van
Athene in 2004waarbij atleten omcontroles te
ontlopen, vluchttenmet eenmotorfiets en een
ongeval veroorzaakten. VandeKenianen kwa-
menwe vervolgens teweten dat ze nooitwer-
den gecontroleerd in eigen land endat duurde
tot dit jaar. Idemvoor de Jamaicanen. Precies
die twee landen liepen alles aanflarden opde
lange afstand ende sprint. Terwijl het
WereldantidopingagentschapWADAzich opde
borst klopte voor de geslaagde jacht opLance
Armstrong, ging in andere sportenhet bedrog
vrolijk voort.

Zowel vóór de Zomerspelen vanPeking en
Londenwerden tientallenRussische sporters
buiten competitie gecontroleerd en geschorst.
Jammer, vondendeRussen,maar ze zagenhet
probleemniet. OpdeWinterspelen van Sotsji
werd ineens geen enkeleRusmeer betrapt en ze
verdrievoudigden enpassant hunmedailleto-
taal. Thuisvoordeel namdaarwel heel absurde
vormen aan.Met de hulp vanhet lokale dopin-
glab ende geheimedienst FSBwerden ver-
dachteRussische urinestalen stelselmatig ver-
wisseld enhet hoofd vanhet lab fabriceerde zelf
dopingcocktails. In de hoogste regionen vande
internationale atletiekbondhaddendeRussen
hunmannetjes omgekocht, onderwie de
Senegalese voorzitter LamineDiack en zijn
gevolg, ompositieve tests te laten verdwijnen.

Ondertussenwerd rondNieuwjaar een
Russisch dopingproduct (meldonium) opde
lijst gezet en liepenbijna alleenmaarRussen
tegen de lamp,metMaria Sjarapova als bekend-
ste naam.Als klap opde vuurpijl werdenbij het
hertesten vande verdachte stalen vanPeking en
Londennog eens heel veel Russen betrapt.

ZijnRussen te veel, te vaak, te gedopeerd om
naarRio de Janeiro temogen?De internatio-
nale atletiekbondbeslistmorgen.
Toen in hetRussisch lab bedrogwerd gepleegd
bij deOlympischeWinterspelen in Sotsji zat
Peter VanEenoo ermet zijn neus bovenop enhij
zal ook inRio opde eerste rij zitten. VanEenoo
is sinds 2010 hoofd vanhetDocolab inGent en
hijwas tot februari van dit jaar voorzitter van
WAADS, deWorldAssociation ofAnti-Doping
Scientists of de club van erkende dopinglabo’s.

Wat deRussenhemal die jarenhebben
gelapt, daar is hij nog niet goed van, en toch is
professor doctor (bio)ingenieur Peter Van
Eenoo vande vakgroepKlinischeBiologie,
Microbiologie en Immunologie aandeUGent
na de recente dopingonthullingen on ahigh.
Peter VanEenoo: “Het is goed datwedit de
lezers eerst inpeperen: de dopingbestrijding
heeft er nooit beter voorgestaan.Al die onthul-
lingen van atleten die jarenna de Spelen van
Peking enLonden alsnogwordenbetrapt, zijn
het bewijs van de kwantumsprong in de opspo-
ring vande populairstemiddelen. Iedereen
heeft het altijd over epo ennuook al over geneti-
sche doping,maar vooral spierversterkers of
anabole steroïdenworden over alle sporten
gebruikt, en dat blijkt nu ookweer.

“Voor sommige productenhebbenwede
detectietijd kunnen verlengenmet een jaar.Wij
sporen bij steroïden vaak demetabolieten of
afbraakproducten op,want die blijven langer in
het systeemzitten. In 2006heeft het lab in
Keulen een langetermijnmetaboliet gevonden
voorDianabol. OnzeRussische collega’s, jawel
deRussen vanhet fameuze lab vande
Olympische Spelen van Sotsji, vonden in 2012
dezelfdemetabolieten voorOral-Turinabol (het
anabolicumdat door deDDR is ontwikkeld,
HVDW). Enwij inGent vonden langetermijn-

H

jaar dat eerste negatieve rapport over het
Moskouse lab uitkwam, stonddat bol van de
veronderstellingen. Ik kondaar niksmee en als
voorzitter vanhetWAADSheb ik hen verde-
digd.

“Ze haddendaar nog twee toppers, zoals
Timothy Sobolevski. Die is net als Rodsjenkov
naar deVS vertrokken.Hijwerkt nu ophet
dopinglab in LosAngeles. Timothywas ook een
speciaal geval, althans inRusland,want hij is
homoen zijn vriendwerkte daar ook.
Rodsjenkov zeimijwel eens dat hij geregeld
onder zijn voeten kreeg van autoriteiten omdat
hij die relatie duldde. Timothyheb ik nog
gemaild dat ik het jammer vonddat hij in LA zat
en dat hij altijdwelkomzou zijn bij ons inGent.
Datwas vóórRodsjenkovhunhele fraudesys-
teemheeft bekend. Tot ikweetwie actief heeft
meegewerkt enwiewhistleblowerswaren – ik
hoop ookTimothy –wil ik voorlopig geen
Russenmeer zien. Ze hebben ons bedrogen, ter-
wijlwe erop stonden te kijken.”

Inde topperiodevanhet epovondeen
professor vandeUGentdatdedoping-
analyses achterliepenomdatdebesteweten-
schappers ergeen interesse voorhadden.
“Hij hadniet helemaal ongelijk. Ik vraagmij af
waaromhet twaalf jaarmoest duren voorwe

‘De Russen hebben
ons bedrogen,
terwijl we erop
stonden te kijken’
PETER VAN EENOO

metabolieten voor stanozolol (het anabolicum
waarBen Johnson in 1988 opwerd betrapt,
HVDW).Wellicht zijn het ondermeer die pro-
ducten die in de urinestalen vanPeking en
Londen zijn gevonden.”

Dusdie corrupteRussischecollega’s van
udieurinestalenverwisseldenenmoeilijk
opspoorbaredoping fabriceerden,waren
wetenschappelijk sterk?
VanEenoo: “En of. Datwas een toplabo,met een
hoogniveau van research.Mijn collega-lab-
hoofdGrigoryRodsjenkovwas ook altijd goed
opdehoogte vande dopingpraktijk, zelfs zo
goed datwe ons af en toe vragen stelden.Hij is
ook een keertje opgepakt voor dopinghandel en
zijn zus is toen in de gevangenis gevlogen ter-
wijl hij vrijuit ging. Rodsjenkovheeft daarna
zelfmoord proberen plegen, hoewel. Toenhij
zijn afscheidsmail verzondnaar enkele labhoof-
den stonddaar letterlijk in: ‘Ik zit nu in deVS,
veilig enwel voor zemij nog eens proberen te
zelfmoorden.’

“Ik heb deRussen goed leren kennen toen ze
in 2013 tijdelijk hun accreditatie kwijtwaren
geraakt en ik in het auditcomité zat dat hen
moest doorlichten. Laterwas ik ook actief in
Sotsji tijdens deWinterspelen en ikwas onder
de indruk vanhunprofessionalisme. Toen vorig

► Het Russisch
olympisch

team tijdens
de openings-
ceremonie in
Sotsji. Met

de hulp van de
geheime dienst
FSB werden
verdachte
urinestalen
stelselmatig
verwisseld.
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epo vonden.De techniek diewenu toepassen
omepoop te sporen, is er een die demolecu-
laire biologen al in de jaren 90hebben ontwik-
keld. De analytische chemici hebben zichzelf te
lang beschermd, begrijpelijk nadat ze de strijd
hadden gewonnen vande farmacologen.Maar
nu is het tijd voormoleculaire biologen enbio-
chemici, zeker alswe straksmet de genetische
dopingworden geconfronteerd.
“Je kunt de labo’s vannuwel nietmeer verge-

lijkenmet toen ik negentien jaar geleden er bin-
nenstapte. Vergelijk hetmet de auto’s. Dat
waren toen ook goeie auto’s,maar vandaag zijn
er airbags, kreukelzones, gps, cruisecontrol,
allemaal uitvindingendie het rijdenmakkelij-
ker en veiligermaken.”

Hoewerdendie stalenvanPeking2008en
Londen2012bewaardenhoewerdendie
geselecteerdomtehertesten?
“Na de Spelen zijn deA-stalen opnieuwverze-
geld en samenmet het B-staal opgeborgen.Het
lab in Lausanne bewaart die en vriest urine in
bij -20, bloed en serumwordt bij -80 bewaard.
Wij bewaren inGent ook stalen opdiemanier
en op 5 vierkantemeter kun je straks de hele
Olympische Spelen vanRio stockeren.
“Ik hebhet vermoedendat ze vooral stalen

hebbenhertest van atleten die in Peking en
Londen eenprijs hebben gepakt, en ook van
atleten die nog inRio zullen aantreden.
Daarnaastwaren sommige urine- en bloedsta-
lenwellicht toen al zo verdacht dat ze apart zijn
gelabeld, in afwachting van een verfijndere
methode omdie opnieuw te testen. Ook de
nieuwste epo-methode, de SAR-Page, is erg
succesvol.”

HetRussisch labohoofdGrigoryRodsjenkov
beweerdedathij eencocktailtje van
anabolenhadgemaakt voordeRussische
atleten, in tenemenmetalcohol.Waarom?
“Omhet detectievenster te verkleinen. Dat is
ookwat dokter Ferrari als tip gaf aanLance
Armstrong en zijn collega’s. Zijmoesten testos-

teron innemenmet olijfolie. Grigory raadde
blijkbaar alcohol aan.Demondheeft enorm
veel doorbloeding en als je die productenwalst
in demond,met alcohol ofmet olijfolie, krijg je
een betere resorptie en dus een snellere uit-
scheiding en zoheb jemeer kans omonder de
radar te blijven.
“Vandat trucje lig ik nietwakker. Oké, in

plaats van tweewekenna innameben jemis-
schienmaar vier of vijf dagenpositief,maar in
een goede dopingbestrijding komthet er op aan
genoeg onverwacht bij de atleet langs te gaan.
Een atleet die het gevoel heeft dat hij te allen
tijde kanworden gecontroleerd, zal zich niet
doperen. Ikweet datwedaar flirtenmet de
grens vande privacy,maar het is de enige
manier op de druk op te voeren.
“Ik zou zo een vijftiental landen kunnen

opnoemenwaarvan ikweet dat ze niet goed
genoeg buiten competitie controleren. Er is dan
ooknog eens geen samenwerking tussen de
nationale of internationale dopingautoriteiten
ende sportbonden. Ik stuur daar elk jaar een
langemail over naar
WereldantidopingagentschapWADA.”

Stel datunaardedark side zouoverstappen
zoals uwRussischecollega, zouueen
gedopeerdeatleetonderde radarkunnen
houden?
“Natuurlijk. Ik zou klassiekers gebruiken zoals
anabole steroïden of een bloedtransfusie en ik
zou onvindbaar zijn voor de controleurs. In de
rangschikking ‘aantal testen per olympische
deelnemers’ staanwij van alle landen op vier.
Daaromdopeer je je niet inVlaanderen,want
hierwordt vaak en goed gecontroleerd.Wel in
het buitenland, en liefst ver zoals in Ethiopië of
deMarokkaanse bergen,maarTenerife is ook al
oké. Vervolgens pas je ook jewhereabouts (ver-
plichtemelding van verblijfsgegevens,HVDW)
heel laat aan.
“Wielrenner Levi Leipheimer is ooit op een

congres vanhetAmerikaanse antidopingagent-
schapUSADAkomenuitleggenhoehij het

deed.Hij paste alles heel laat aan,maar opdat
nieuwe verblijf waar de controleur onmogelijk
geraakte,was hij natuurlijk niet. Stonden ze
toch opde aanvankelijk opgegevenplek, dan
deedhij gewoonniet openwant volgens zijn
verblijfsgegevensmoest ofmocht hij daar niet
zien. In het slechtste geval krijg je een gemiste
whereabout. Niet erg,want pas bij driemissers
wordt het een zaak. Als je niet opendoet en je
gaat daarnanaar de bakker en je looptHans
Cooman (de bekendste dopingcontrole-arts van
deVlaamseGemeenschap,HVDW) tegenhet
lijf, danheb jewel een probleem.
“Bij de dopingautoriteiten heb je nu specialis-

ten die de verdachte profielen er uithalen.
USADAheeft een ex-FBI-man in dienst die niks
anders doet dandata analyseren. De
International Standard for Testing heet sinds dit
jaar niet voor niks de International Standard for
Testing and Intelligence. Een goeie doping-intel-
ligence en controle kost geld, en er is teweinig
geld.”

De juistedingenmetmatedoenenopletten,
datwasdemethodeBruyneel-Armstrong?
“Erwas niks gesofisticeerds aan de doping-
technieken vanArmstrong, Bruyneel en US
Postal. Ze hielden het eenvoudig en ze letten
vreselijk goed op. Het enige ingenieuze dat ik
in de doping ben tegengekomen enwaar ik het
fijne vanwil weten, is hoe de Russische
geheime dienst in 2014 op de Olympische
Spelen in Sotsji ’s nachts te werk is gegaan om
die urinestalen te verwisselen. Ik denk dat ze in
Rusland de deksels enmogelijk de flesjes volle-
dig hebben nagemaakt. Daar hadden ze de tijd
voor, want ze hebbenwellicht niet toevallig
hun flesjesmaanden voor de Spelen al besteld.
Een anderemogelijkheid is dat het verzegelde
systeemniet helemaal safe is. Dat hebbenwe
nog al eens gehadmet een andere verpakking.
De stalen gingen toen nog in een verzegelde
plastic tasmaar als je die in voldoende heet
water onderdompelde, kon je het staal er zo
uitnemen en verwisselen.”

Wordt vandaagminderdopinggebruikt
danvroeger?
“Het aantal betrapte atleten blijftwereldwijd
gelijk. Al is epomisschien eenuitzondering. Dat
wordt door steedsminder duursporters
gebruikt en dehoeveelheden zijn nog slechts
een fractie van twintig jaar geleden. Voor de
meeste producten gaat het nog omnano-doses
die alleenworden gebruikt op plaatsenwaar de
controleursmindermakkelijk geraken.
Jammer genoeg zijn er nog steeds regio’swaar
het onmogelijk is omgepakt teworden. Iraanse
gewichtheffers riskeren alleen betrapt tewor-
den als ze naar het buitenland gaan.Dat ging tot
2004 ook op voorGriekse atleten.”

Is eenEuropeeskampioenschapvoetbal
dopinggevoelig?
“Hetmerendeel van de betrapte voetballers
komtuit het zaalvoetbal en scoort op sociale
drugs, zoals cannabis. Voetbal is een combina-
tiesport en daaromminder dopinggevoelig.
Anderzijds controleren deUEFAende FIFAniet
genoeg. De internationalewielerbondUCI nam
in 2014 9.397 stalen af; deUEFA2.318, de FIFA
test alleen op kampioenschappen endat is jezelf
ermakkelijk van afmaken. (lacht) Telkens als ik

dat ergens zeg, heb ik iets laterMichel
D’Hooghe aande telefoon.”

HetWereldantidopingagentschapWADA
maakt veel lawaaimaar is allesbehalveper-
formant.
“Absoluut. Zoweigeren ze bijvoorbeeld omde
sportbonden een verplicht aantal dopingtesten
op te leggen. Ze bepalenwel het percentage
bloedcontroles. Maar 10 procent van tien stalen
of van tienduizend stalen is een groot verschil.
Elk jaar stuur ik daar eenmail over,maar ze
durven gewoonniks op te leggen aande bonden
die samenspannenbinnenhetWADA.
“Dat gedoemetmeldonium (het product van

Sjarapova,HVDW) is ook zoiets. Hetwas een
blunder vanhetWADAomdat product vanaf 1
januari op de lijst te zetten enmeteen te betrap-
pen zonder tewetenhoe langhet opspoorbaar
is. Nu, als je de formule vanmeldoniumziet,
denk je dat dit na eenpaar dagenuit het sys-
teem is. Bij nader inzien blijkt er somsmaan-
denlang een restproduct te blijvenhangen.”

Wielrennen isde sportdiehetmeeste en
hetbesteheeft gecontroleerd,maar...
“... zij hebbendenaamdédopingsport te zijn.Dat
frustreertmij.Het isniet omdatwielrennenals
enige eenduidelijk zichthadophetdopingge-
bruikdoorhuncontrole vanhethematocriet dat
zij daaromdeenige eposportwaren.Alleduur-
sportenhaddendatprobleemenatletiek is veel
te langvrijuit gegaan.De internationale atletiek-
bondhad in2014ookmaar3.800controles.”

Inmeiheeft oud-UCI-voorzitterHein
Verbruggenzijnprocesgewonnen tegen
de Ierse journalistKimmage, diehemde
dopinghelper vanArmstronghadgenoemd.
“Ik zit er toch al haast twintig jaarmiddenin en
ik hebnooit hetminste vermoeden gehad laat
staan bewijs gezien of van collega’s gehoord dat
Armstrong of andere renners de handboven
het hoofd is gehoudendoor deUCI.”

DickPound, toenvoorzitter vanhetWADA,
heeft ooit eencollegavanumetontslag
bedreigdals hij deUCInietwilde
beschuldigen indeaffaire-Armstrong.
“Dat klopt, ik ken dat dossier. Dat ging over
Martial Saugy vanhet dopinglab in Lausanne.
Dat is een vande redenendatwij aanvankelijk
het lab inMoskoubij de eerste beschuldigingen
zo zwaar hebben verdedigd.Wijweten dat bij
hetWADAbepaalde agenda’s spelen.Wij labo’s
zijn hun speelbal; ze denkendat zemet ons alles
kunnendoen. Saugy heeft gelukkig voet bij stuk
gehouden.
“Denken ze bij het InternationaalOlympisch

Comité aan een remake vanhetWADA?Welnu,
danwil ik henwel eens komenuitleggenwat er
allemaal fout gaat enhoehet zoumoeten. De
dopinglabo’s zijn het echt kotsbeu.Nuwil het
WADAook al stalen uit onze labo’s komenweg-
halen, zonder dat de sportbondendatweten.
Eenpaarmaanden geledenwarenwebijna aan
het staken. (lacht) Inderdaad,wij ook al.”

Bentuook inRio?
“Jawel, voorlopig ben ik daar het vicehoofd van
het olympisch labo,maar ik probeer van alles
omonder die twijfelachtige eer uit te geraken.
Laatmijmaar analyseresultaten interpreteren.”

► Rond
Nieuwjaar
werd het
Russische
product
meldonium
op de
dopinglijst
gezet en
liepen bijna
alleen maar
Russen tegen
de lamp,
met Maria
Sjarapova als
bekendste
naam. © AFP

‘Een atleet die
het gevoel heeft
dat hij te allen tijde
kan worden
gecontroleerd,
zal zich niet doperen’
PETER VAN EENOO

‘Jammer genoeg
zijn er nog steeds
regio’s waar
het onmogelijk
is om gepakt
te worden’
PETER VAN EENOO

‘Niet alleen
wielrennen, alle
duursporten kampten
met het probleem van
epo. Atletiek is veel te
lang vrijuit gegaan’
PETER VAN EENOO


