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ude internationale sportgemeenschap
omde algemeneuitsluiting vande
Russen voor deOlympische Spelen van
Rio roept, beleeft de olympischewereld
de grootste crisis sinds de boycots van
de jaren tachtig. Het is oorlog tussen
Rusland enhetWesten, dat door

Moskouwordt verweten eenhetze te voeren
tegen de onschuldigeRussische sporters. De
geopolitieke fall-out van deze crisis is niet te
overzien en ookniet opgelost in enkele jaren:
zelfs hetWKvoetbal van 2018 is bedreigd.
HetWereldantidopingagentschap (WADA) –

zelf niet vrij van schuld – vraagt de uitsluiting
vandeheleRussische atletendelegatie voorRio
opbasis vanhetMcLaren-rapport dat gisteren
werd voorgesteld en dat bewijzenheeft gevon-
den van georganiseerd staatsbedrog inmin-
stens twintig zomersporten.
Dat laatste is opmerkelijk,want oorspronke-

lijk begondit schandaalmet deWinterspelen
van Sotsji, waar stalen zouden zijn verwisseld of
opengemaakt,waarna de urinewerd verwis-
seld.MaarMcLaren onderzocht ook de stalen
vanhetWKatletiek inMoskou ende
Universiade inKazan, allebei in 2013. Telkens
kwamen ze tot de vaststelling dat ermet de sta-
lenwas geknoeid, telkenswas de overheid opde
hoogte en telkenswas de FSB – de opvolger van
KGB–betrokken. In enkele gevallenwas zelfs de
onderminister en deminister van Sport van
alles op dehoogte.
“Hoog tijd voor een sterk signaal,” zegt onze

sportminister PhilippeMuyters, die zelf lid is
van de foundation board vanhetWADA. “Aan
het IOC ende internationale federaties om te
zorgendat de bedriegers eruit gaan.”
Russen buiten, danmaar?Welnu, de kans is

eerder klein tot onbestaande datwe op 5 augus-
tus tijdens de openingsceremonie in hetmythi-
scheMaracaña géénbordjemet daaropRússia
zullen zien, gevolgd door een legertje rood-wit-
blauwe atleten. In dit verhaal is het laatste
hoofdstuknogniet geschreven endonderdag
zullenwe almeerweten als de zaak van
Rusland voor hetArbitragetribunaal voor de
Sport (TAS) komt in Lausanne. Daar zalworden
gepleit door juristen enniet door dopingjagers
en zij zullen erophamerendat alleen bewezen
schuldigenmogenworden gestraft.
Datwas ookhet scenario dat ze bij het IOC in

gedachtenhadden,want die zouden lieverwél
Russen inRio zien, alwashetmaar omde spor-
tieve vredeminofmeer te vrijwaren. Laat het
WADAmaar jammeren en laat iedereenmaar
vragenomdeRussenuit te sluiten, redeneerde
het IOC, hetTASzal de juridische logicahante-
ren endanmoetenwij deuitspraak vanhetTAS
volgen.
Tot eergisteren iets vreemds gebeurde: een

dag vóór hetMcLaren-rapport kwamende
Amerikaanse dopinginstantieUSADAenhet
Canadees centrumvoor ethiek in de sport
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(CCES) out of the bluemet de vraag omRusland
uit te sluiten vanRio. Een voorafnameophet
rapport, zo blijkt nu.Meteen kwameen tegen-
reactie van IOC-voorzitter ThomasBach, die –
datmoet uweten – in 2013met de uitdrukkelijke
steun vanPoetin als opvolger van JacquesRogge
is gekozen. Bachhadhet rapport duidelijk nog
niet gekregen ende anders nochtans erg voor-
zichtige advocaat verklaarde: “Jemoet geen bad-
mintonners straffen omdat ze in Sotsji hebben
gesjoemeld.”
Dieuitspraakhadhij beter niet gedaan,want

die krijgt hij als eenboemerang terug.Als de
sportpausThomasBach zo te kakkenwordt
gezet, kandat niet anders danuit het brein
komenvande founding father vanhetWADA,de
eeuwige stokebrandDickPound.Die gebruikt dit
Russischedopingschandaal omhethele
InternationaalOlympischComité de kant in te
rijden. Pound is nota bene zelf lid vanhet IOC,
maar compleet uitgerangeerd sindshij de verkie-
zing tegenRogge in 2001 voorhet presidentschap
verloor.Hij beet zich toen vast inhetWADA.

DatWereldantidopingagentschapmet zetel in
Montreal gedraagt zichnuals een instelling
bovenalle verdenking,maardat is danweer erg
fout. Zeldenheeft een internationale sport-
instantiemeer geblunderd enminder gedaan
metmeer geld, danhetWADA.Daaromrijpten
bij het IOC stilaande geestenomnadeSpelen
vanRiode internationale dopingbestrijding
anders te organiseren enookhetWADAteher-
vormen.
Dat is tegen de zin vanPound, die probeert te

reddenwat er te redden valt,maar de ongemak-
kelijkewaarheid is deze: alleswat nu inmooie
rapporten verschijnt, wist hetWADAal sinds
2011. Toenwerd de eersteRussische spijtoptant
die het hele atletiekschandaal aanhet licht
bracht, door eenWADA-official doorgestuurd
naar deDuitse zenderARDmet demelding
“hier beginnenwij bij hetWADAniet aan”. En al
in januari 2014, eenmaand voor de befaamde
Winterspelen van Sotsji, wist de scientific direc-
tor vanhetWADAvanongeoorloofde externe
inmenging in het labo van Sotsji. Ook dat staat in
een rapport dat namenshetWADA is opgesteld.
Rodtsjenkov, de labodirecteur en later spijt-
optant, zei toen letterlijk: “Men verplichtmij
‘dingen’ te doen.”Hetwerdniet uitgezocht.
Ruslandniet inRio, volledigmee eens,maar het
WADAheeft daar evenmin iets te zoeken.
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Geen Russen én geenWADA

De ongemakkelijke waarheid
is deze: alles wat nu
inmooie rapporten

verschijnt, wist hetWADA
al sinds 2011
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Een gat in eenmuur speelde
de hoofdrol. Het vormde de
verbinding tussen een
beveiligd dopinglab en de
Russische geheimedienst.
Het stond centraal in het
doortrapte staatsproject om
Rusland in 2014 aan een
minder beschamend aantal
medailles te helpen.

Op de Winterspelen van Van-
couver in 2010 presteerden
Russische schaatsers, skiërs en
langlaufers ondermaats. Tot
afschuw van hun politieke lei-
dersbleef de eens zo trotsewin-
tersportnatie steken op de elfde
plaats in het medailleklasse-
ment.Erdreigdeeenblamagein
Sotsji,dethuislocatievandevol-

In Rusland
is doping
een geheime
staatszaak

► IOC-voorzitter
Bach kijkt toe hoe
toenmalig FIFA-

voorzitter Blatter
en Russisch pre-
sident Poetin el-
kaar in de armen

vallen net voor de
Winterspelen in

Sotsji. © AFP
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Celta springt
in de dans
voor Praet

Sampdoria blijft een zeer
belangrijke piste voor Dennis
Praet, maar er profileert zich
eennieuwe speler opdemarkt.
OokCeltadeVigo,hetnummer
zesvanvorig seizoen inSpanje,
heeft zijn lijntjes uitgeworpen
naar Anderlecht en de entou-
rage van de speler, zo melden
Spaanse bronnen.
Dekustploegisopdehoog-

tegebrachtvandevraagprijs
van paars-wit en overweegt
om de komende dagen een
versnelling hoger te schake-
len. Celta de Vigo is op zoek
naareenalternatief voorAdem
Ljajic. De Spanjaarden wilden
de24-jarigeServiërovernemen
van AS Roma, maar die deal
lijkt niet door te gaan. De
SpaanseclubzietPraetevenwel
als eenevenwaardigalternatief
en zal de komende dagen ook
stappen ondernemen om de
spelmaker binnen te halen.
Celta de Vigo zou hoe dan

ook een uitstekende club zijn
voorPraet.DeLeuvenaarzouer
kunnen voetballen in een com-
petitiedieopzijn lijfgeschreven
is, bij een ambitieuze club die
volgend seizoen in de Europa
League speelt. Ook Anderlecht
krijgtdoordeinteressevanCelta
wathetwil: eenspelwaarbijhet
de verschillende geïnteresseer-
de clubs tegenelkaarkanafwe-
genomuiteindelijkhetonderste
uitdekantehalen.Voordemid-
denvelder valt te hopen dat
paars-withemnadrie transfer-
periodeszonderakkoordeinde-
lijk laat gaan. (NVK)

Pescara (Serie A)
lonkt naar
Samuel Bastien

Samuel Bastien zit nog steeds
in de B-kern van Anderlecht. De
19-jarige verdedigende mid-
denvelder kan evenwel op de
interesse rekenen van verschil-
lende clubs in binnen- en bui-
tenland. Eén van de geïnteres-
seerde ploegen is het Italiaanse
Pescara. De promovendus
speelde vorig seizoen nog
tegen Bastien, die op uitleen-
basis uitkwam voor Avellino.
De jonge middenvelder maakte
blijkbaar indruk in de onder-
linge duels. (NVK)

in Rio

Veel buiten-
landse
interesse
voor Praet,
maar nog
geen deal

Zoon van Cruijff
komt in beeld
bij Everton

Jordi Cruijff, zoon van de in
maart overleden Johan Cruijff,
is in beeld om sportief directeur
te worden bij Everton, de club
van manager Ronald Koeman.
Volgens Engelse media is Steve
Walsh van Leicester de eerste
keus. Hij had een belangrijk
aandeel in het succes van
Leicester City, dat het voorbije
seizoen kampioen werd in de
Premier League. Cruijff is
momenteel sportief directeur
bij Maccabi Tel Aviv. (KDZ)

gende Winterspelen. Poetin,
toen premier van Rusland,
benoemdeeennieuweondermi-
nister van Sport, Joeri Nagor-
nytsj. Dezeontwikkelde zich tot
een sleutelfiguur in een door-
wrocht systeem van staatsbe-
drog,waarbijminstens312spor-
ters in vele zomer- en
wintersporten, in vier jaar tijd
een schorsingontliepen.
Nagornytsj zette de doping-

jachtvolledignaarzijnhand.Het
dopinglab van Moskou, dat
onder leiding stond vanGrigori
Rodtsjenkov, moest zich schik-
ken naar zijn orders. Het was
verplicht elke positieve test,
inclusief de naam van de
betraptetopsporter,doortespe-
len.DeonderministervanSport
velde vervolgens het oordeel
over de betreffende sporter:

schorsen volgens de regels of
negeren in staatsbelang. In ten
minste 643 zaken sprak hij het
definitieveverdictuit. ‘Red’bete-
kende: vernietig het dossier.
‘Quarantaine’hieldin:vervolgde
officiële procedure. Ruim de
helft van de Russen ontkwam
aande straf.
Het doortrapte systeem

werkte slechts tot op zekere
hoogte.HoewelRuslandsportief
succeskende,werdenbijbuiten-
landsetestenooktientallenspor-
ters positief bevonden. Nagor-
nytsj beseft dat demethodeniet
geschiktzouzijnvoorSotsji,het
sportfestijn waarmee Poetin
internationaalrespecthoopteaf
tedwingen.Onafhankelijke,bui-
tenlandse waarnemers in het
gelegenheidslab zouden de
staatsmanipulatiedoorzien.Om

de waarnemers te misleiden,
werd een geraffineerde oplos-
singgecreëerd,meteengeheime
‘urinebank’.
Topsporters werden geacht

urine in te leveren als ze geen
verbodenmiddelengebruikten.
Die stalen werden in het natio-
nale sportcentrum bewaard. In
de aanloop naar de Winter-
spelenwerdendemonstersver-
volgens door de geheimedienst
vanMoskounaarSotsjigetrans-
porteerd. Daar had de FSB een
kantoor naast het dopinglab,
met een verborgen doorgang in
demuur.
Tijdens de Spelen werd de

vers afgenomen urine van ge-
drogeerde Russen via dit ‘mui-
zengat’ vanuithet labdoorgege-
vennaardeFSB-ruimte.Devuile
plas werd vervangen door het

► De indruk-
wekkende
Russische
delegatie op
de openings-
plechtigheid
van Londen
2012. Als het
van het WADA
afhangt, krij-
gen we dit
beeld op de
Spelen in Rio
niet te zien.
© AP

onbezoedelde lichaamsvocht.
De spil in die operatie was Jev-
geni Blotsjin, een geheim agent
die vrij toegang tot het lab had
dankzijzijnaccreditatiealsriool-
specialist van een onderhouds-
bedrijf. Gedurende de Spelen
werddeurineinhetholstvande
nachtverwisseld,eenprocesdat
tweeuur inbeslagnam.
VolgensRodtsjenkov,diezich

tweemaandengeledenalsklok-
kenluider meldde in The New
YorkTimes,washetstaatsproject
vanuit Russisch oogpunt een
doorslaand succes. Rusland
stond na twee weken winter-
sport fier aan kop van het klas-
sement, met 33 medailles; 15
daarvan zijn volgens Rodtsjen-
kovmet behulp vandoping ver-
overd. Hij is Rusland ontvlucht
uit vrees voor zijn leven.

► Rusland stond na twee
weken wintersport in Sotsji
fier aan kop met 33 medailles;
15 daarvan zouden met be-
hulp van doping zijn veroverd.
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‘Het Internationaal Olympisch Comité zal niet aarzelen
om de zwaarst mogelijke sanctie op te leggen’

►Waarschuwing van Thomas Bach,
de voorzitter van het IOC, na
de openbaarmaking van een
vernietigend rapport over
Russische staatsdoping.


