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Achtenzestig Russische
atletenmogen een kruis
maken over de Spelen
in Rio. Het Internationaal
Sporttribunaal (TAS)
verwierp hun beroep tegen
de collectieve schorsing
door de Internationale
Atletiekfederatie (IAAF).

Normaliter stond vandaag in
Moskoueenuitzwaaiceremonie
gepland voor de Russische
olympische afvaardiging voor
Rio, maar die is afgelast. Ook
een ontmoeting tussen
Russische atleten en president
Vladimir Poetin ging niet door.
Rusland wou eerst het beroep

van 68 Russische olympische
atletenvoorhetTASafwachten.
Zijhooptenhuncollectieveban
voor internationalecompetities
en de Spelen ongedaan te
maken. Maar het TAS kende
geen genade en vond de schor-
sing van de Russische atletiek-
federatie ARAF door de IAAF
conformdereglementenenhet
olympisch charter.
“We zijn dankbaar dat het

TAS onze regels steunt”, rea-
geerde SebastianCoeals IAAF-
voorzitter. “En toch is dit geen
dagvoor jubelendestatements.
De IAAFwil atleten omarmen,
niet uitsluiten.”
In de Russische politiek en

sportwereld kon het verdict op
weinig begrip rekenen. De
Russische minister van Sport
Vitali Moetko sprak over een
politiekebeslissingzonder juri-
dische grond. Hij sluit niet uit
datRuslandnaardeburgerlijke
rechtbank stapt: “We zullen
onzeeerenwaardigheidblijven
verdedigen.”

Falend antidopingbeleid
Onder de 68 Russische atleten
behorentoppersals tweevoudig
olympischkampioenepolsstok-
springen Jelena Isinbajeva en
SergejShoebenkov,wereldkam-
pioen op de 110 meter horden.
Isinbajeva haalde eerder al fel

uit naar de IAAF en deed daar
nu nog een schepje bovenop:
“Bedankt om de atletiek te
begraven. Laat alle pseudo-
zuiverebuitenlandseatletennu
opgelucht ademhalen en hun
pseudo-gouden medailles
zonder onswinnen.”
Haar commentaar zal de

IAAFniet bevallen.Deatletiek-
federatie had Isinbajeva eerder
algehekeldomdatzedeconclu-
sies van het wereldantidoping-
agentschap WADA over het
falende antidopingbeleid in
Ruslandals“ongefundeerd”had
bestempeld en dus de omvang
van het dopingprobleem niet
wilde erkennen.

Oorspronkelijk dateert de
schorsingvanRussischeatleten
alvannovember2015.Op17 juni
bekrachtigdedeIAAFdebeslis-
sing, daarna gesteunddoor het
IOC.Debezwarendegetuigenis-
senenbewijzenoverhet falende
antidopingbeleid in Rusland
kregen vorige week een extra
duwtjemethetWADA-rapport
van McLaren. Conclusie: de
Russischeoverheidengeheime
diensthielpenmeeaangeorga-
niseerd dopinggebruik en ver-
doezeling van positieve testen
tijdensdeWinterspeleninSotsji
2014.HetWADAadviseerdeom
alleRussischesporters teweren
inRio.

TAS verwerpt klacht: 68 Russische atleten niet naar

De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
na het EK voetbal ook de Tour en
de Olympische Spelen in Rio

De Russen komen (niet/

oepie, deRussische sporters uit de atle-
tiekmogenniet naarRio. Op eenhand-
vol na dan endie zullen geendeuk in een
pakje boter lopen, gooien, trappen,
springen ofwat dan ook.Dat scheelt
alvast achttienmedailles,want dat aan-
talwonnendeRussen in Londen 2012.

Acht vande achttienwaren van goud.Met 82
medailles in totaalwas deRussische federatie
het derde land in aantalmedailles, pas het
vierde als de olympische telling (goudboven
alles)wordt aangehouden.
OverigenswonnendeRussen in Londen

negenmedaillesmeer dan vier jaar eerder in
Peking,wat toen als de terugkeer naar eerdere
glorieuze tijdenwerd begroet. Te vrezen valt dat
die stijging nupostuumzalworden tenietge-
daan. Eennieuwhistorisch dieptepunt na de 63
medailles inAtlanta in 1996wenkt.
HetWereldantidopingagentschap (WADA),

deAmerikanen, de Canadezen endeBritten –
deAngelsaksische connectie zegmaar – bejube-
len ongetwijfeld de beslissing vanhet
Arbitragetribunaal voor de Sport (TAS) omde
schorsing vandeRussische atletiekbonddoor
de IAAF te handhaven. Ze hopennuop eenuit-
breiding vandie schorsing naar de hele
Russische olympische equipe door het
InternationaalOlympischComité (IOC),maar
zo’n vaart zal het niet lopen.
Het buikgevoel zegt nuwel: voor eens en voor

altijd afrekenenmet dieRussen.Maar de logica
zegt: hetmoetwel juridisch kloppen.Deuit-
spraak vanhet TAS volgt die logica: de IAAF
heeft correct gehandeld in het schorsen vande
Russische atletiekfederatieARAF enderhalve
kandie bondof het Russische nationaal olym-
pisch comité geen atleten afvaardigen, tenzij die
atleten kunnenbewijzen dat ze afdoende zijn
gecontroleerd.Waarna een zinnetje volgde dat

erwel heelweinig tijdwas omdeonschuld te
bewijzen.
Onschuld bewijzen is een aanfluiting van een

basisrecht: niet onschuld,maar schuldmoet
wordenbewezen.WADA,TAS, IAAF en IOC
kunnen zichnog aan een zaak bij het Europees
Hof voor deRechten vandeMens verwachten,
maar danmoeten deRussenwel eerst in beroep
gaan tegenhet TASbij het Zwitsers gerecht en
daar zijn ze zelden gehaast.Meer zelfs, de
Zwitsers zijn dat TAS zomoe als koude pap.

Russisch paspoort
Het buikgevoel zegt dat deRussen ophunplaats
moetenworden gezet en dat president Vladimir
Poetin enminister van Sport VitaliMoetko de
middenvingermogen krijgen voor zoveelmis-
prijzen voor de internationale sportregels. Oké,
maar dande praktijk. Hoemoet dat gaan?Om
de link te leggenmet de aan gang zijndeTour de

France:moet Ilnoer Zakarinwordenuitgesloten
vanRio? In 2009 kreeg hij twee jaar aan zijn
broek voormethaandienone, beter bekendbij
bodybuilders alsDianabol, overigens een
Amerikaansmiddel. Dat is een vandie anabo-
lenwaarvande dopingbestrijding deze eeuw
nieuwemetabolieten (afbraakproducten) heeft
opgespoord.
Zakarin liep tegen de lamp, heeft zijn straf

uitgezeten en rijdt nu eendijk van eenTour.Hij
verblijft hoofdzakelijk inWest-Europa, is dit
jaar al twaalf keer out of competition gecontro-
leerd door allerhande instanties die controles
doen in hetwielrennen endat zijn er nogalwat.
Er is geen enkele objectieve reden omdezeman
vandeOlympische Spelenweg te houden,
behalve als het bezit van eenRussisch paspoort
een objectieve reden is. De internationalewie-
lerunieUCI heeft daar ookweinig zin inwant
dan komt ze in het vaarwater vanKatjoesja-

J I Ilnoer
Zakarin
soleert naar
de dagzege
in rit 17 van
de Tour.
Mogelijk mist
hij de Spelen
door een
schorsing
van Rusland.
© EPA

‘Bedankt om
de atletiek

te begraven. Laat
alle pseudo-zuivere

atleten nu hun
goudenmedailles
zonder ons winnen’

JELENA ISINBAJEVA
TWEEVOUDIG OLYMPISCH

KAMPIOENE
POLSSTOKSPRINGEN de atletiek. Voor Ruslandwas hijminder streng:

“Ik vind hetwat triest,maar regels zijn regels. Ik
stel ze niet op, ik volg ze gewoon. Het is de IAAF
die beslist, niet ik.”
Ofhet IOCzondagheelRuslandmoetbannen?

Bolt, ontwijkend: “Lastige vraag. Het is aan de
grote bazen om die te beantwoorden. Ik kanme
daarnietdruk inmaken.Als ikmealsatleetdoor
zulke bijzaken laat afleiden, dan dreig ik mijn
focus te verliezen endat is titelswinnen.”
Al deed de Internationale

Atletiekfederatie (IAAF)er
niet slecht aan om toch
eenduidelijksignaal te
geven, vervolgde hij.
“Dit bewijst dat het
de atletiek menens
ismet het opkuisen
van onze sport. Als
je bewijzen hebt en
een atleet hebt
betrapt, dan moet je
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Voortsraaktebekenddatook
roeiers uit Rusland in 2015
zeven keer positief getest heb-
ben op doping. De Inter-
nationaleVolleybalbond(FIVB)
vroeg het WADA naar de
namen van de tien Russische
volleyballers die voorkomen in
het McLaren-rapport bij ver-
doezeldepositievedopingtests.
Het IOC toetst nu juridische

gevolgenvaneenRussischeban
af en zou zich zondag uitspre-
ken. Een land compleet uitslui-
ten van de Olympische Spelen
door doping zou een primeur
zijn.EerderontbrakRusland in
Los Angeles 1984 wel door een
politieke boycot. �BF/VH⌥

Rio

wel)

baas IgorMakarov endie heeft in 2013 de ver-
kiezing vanUCI-voorzitter BrianCookson gefi-
nancierd.
Met de schorsing vandeRussische atletiek

kanhet volstaan en zou al heelwat boosdoene-
rij uitgeschakeld zijn. Tussen 2013 en vandaag
haddendeRussen 181 dopinggevallen; 98 daar-
van kwamenuit atletiek. Zwemmenen gewicht-
heffen zijn de tweede enderde sport op de
dopinglijstmet twaalf en elf gevallen.
Ter vergelijking: deVerenigde Statenhadden

129 dopinggevallen over dezelfde periode en als
je onzeRussische vriendZakarin schorst omdat
hij Rus is enhetRussischwielrennen acht posi-
tieve gevallen had tussen 2013 en vandaag, dan
moet je deAmerikaansewielrenners ook schor-
senwant die hadden over dezelfde periode acht-
tien positieven.
Een voorspelling voor zondag, als het IOC

zich over de zaak buigt: dat speelt de bal door
naar de internationale sportfederaties en die
zullen zich twaalf dagen voor de start van de
Spelennietwagen aan een collectieve schorsing
vandeRussen.Het zou te gek voorwoorden
zijn dat deRussische volleyballers en volleybal-
sters hunmedaille nietmogen verdedigen in
Rio omdat hun landgenoten-atleten vergeven
zaten/zitten vande doping.

Welke toppers
missen Rio?
A Jelena Isinbajeva (34)
Polsstokspringen
Olympisch kampioen 2004
en 2008, brons 2012
A Ivan Oechov (30)
Hoogspringen
Olympisch kampioen 2012
A Natalia Antjoech (35)
400 meter horden
Olympisch kampioen 2012
A Anna Chicherova (33)
Hoogspringen
Olympisch kampioen 2012
A Sergej Shoebenkov (25)
110 meter horden
Wereldkampioen 2015
AMaria Koetsjina (23)
Hoogspringen
Wereldkampioene 2015

zogezegd

‘Mijn hart ligt nog steeds
bij Etixx-QuickStep’

A Tom Boonen heeft nog
steeds geen contract
voor 2017. Het liefst zou
hij zijn carrière afsluiten
bij de ploeg van Patrick
Lefevere.

‘Doping loopt uit dehand’
Usain Bolt is niet van plan om inRio zijn
afspraakmet de geschiedenis temislopen.
Vervelend detail: de Jamaicaanse sprinter
heeft door een hamstringblessure zijn
olympisch ticket nog steeds niet beet.
Die formaliteit hoopt hij vanavond op de
Diamond League in Londen af te handelen.

Usain Bolt draagt Londen in zijn hart. Het is de
stad waar hij vier jaar terug als eerste atleet ooit
zijn olympische titels op de 100, 200 en 4x100
meter verlengde enwaarhij over een jaar, nahet
WKvan2017,ookafscheidzalnemenvandeatle-
tiek.Omgekeerd isLondenalevengekopBolt.De
Jamaicaaniserzopopulairdathijzichnietbuiten
demurenvanzijnhotelwaagt.Fastfoodhalenbij
McDonald’s, dat zit er voor Bolt niet meer in.
Nergenswordthij zo snelherkendals inLonden,
claimdeBolt op zijn persconferentie.
De Harpley Suite in het Grange Tower Bridge

Hotel zat afgeladenvol, zoals altijdwanneerBolt
voor demediawordt gezet.Wie zichniet langop
voorhandhad ingeschreven,kwamerniet in.Als
Bolt even na elf uur verschijnt – zwarte jeans,
zwartT-shirt enmet sikje – ratelende lenzenvan
de fotografen.
Een Braziliaanse reporterwil uiteraard graag

wetenofdespurter inRiozal raken,wantop1 juli
moest Bolt nog met een verrekking in de ham-
strings afzeggen voor de finale van de 100meter
op de nationale trials. In Londenmoet Bolt
vanavondbewijzendathijfit isenzijnolym-
pischeselectieverdient–alsofdatnognodig
zou zijnmet zijn staat van dienst.
Bolt stelde hem gerust. “Het

gaatgoedmetme. Ikhebgeen last
meer van de blessure. Ikwas zelfs
nooitongerustdat ikdeSpelenzou
missen. Ikstoptegewoonmetdetri-
als omdat ik geen risico wilde
nemen. Mijn gezondheid is het
allerbelangrijkste. Ik kijk er nu
enormnaaruit omme inRio aande
hele wereld te tonen. Of ik bang ben
voor het zikavirus? Dat kennen we in
Jamaica ook, dat is het minste van mijn
zorgen.”

Regels zijn regels
Bolts enige zorg is om geschiedenis te
schrijven in Rio. Om na Peking 2008 en
Londen 2012 de spurtnummers weer te
kunnen domineren – daar slaagde zelfs
Carl Lewis niet in. Omzijn negende goud
te kunnen winnen en Lewis te evenaren.
Al is langnietzekerdathijallenegentitels
mag behouden. Nesta Carter, vast lid van
de Jamaicaanse 4x100 meter aflossing,
bleekbijhethertestenvanstalenvan2008
positief.AlshetB-staaldat resultaatbeves-
tigt, is Bolt één titel kwijt. “Dat zouontgoo-
chelendzijn,maarwatkanikdaaraandoen?
Regels zijn regels.”
DatzinnetjenamBoltook indemondtoen

hetoverRuslandging.Tweeuurvoorzijnpers-
praatjewashetnieuwsgevallendatRuslanddefi-
nitief geenatletennaardeSpelenmagsturen.De
Jamaicaanbleefdiplomatischinzijnantwoorden,
alsof hij daar zelf geen mening over had.
Flauwekuluiteraard. ToenrivaalTysonGaywerd
betrapt, nagelde hij de Amerikaan net niet aan
hetkruis.Hij vonddatGaygeenplekmeerhad in

beslist actieondernemen.Alsde IAAFmeentdat
een schorsing van het Russische team de juiste
boodschap is, dansteun ikhendaarin.Dedopin-
ginbreukenindeatletiekzijnechtuitdehandaan
het lopen.”

Focus op de 200meter
Dan valt plots de naamHansMüller-Wohlfahrt,
deDuitsedokter dieBolt geregeld consulteert en
ondanks zijn faam toch omstreden is. Bolt snapt
de insinuatie: “Ik word al jaren getest (toont zijn
linkerarm, waar een pleister op kleeft, VH), van-
ochtendzelfsnog.DoorhetWADA,deIAAF,door
allerlei instanties. En ik ga ook al jaren naar
Müller-Wohlfahrt. Mijn rugproblemen worden
elk jaar erger en hij kan die als enige zodanig
behandelen dat ik op de piste kanblijven staan.”
Net zoals Bolt ook nog gelooft dat hij zijn

wereldrecord van 19.19 op de 200meter kan ver-
beteren.OverzijnWRopde100meter (9.58) lijkt
hij zichgeen illusies temaken. “De 100meterkan
mehelpen omsnel te lopen opde 200meter, dat
ismijn doel.

“Ik had wel wat ups en downs dit jaar, maar
ik bennooit gestoptmet trainen.Dat is het ver-
schilmetvorig jaar. Ikbennuveelbeter invorm.
Ik gamijn titel nuniet laten afhangenvan één
seconde, zoals op hetWK.Daar heb ik bewe-
zenhoeveelsterker ikmentaalbendanJustin
Gatlin. Heel het seizoenwas hij de snelste,
maar inPekingkonhijnietwinnen.Gatlin
was het niet gewend om opgejaagd te
worden. Ik sta er wel altijd op de grote
afspraken.” �VH⌥

‘Als de IAAFmeent dat een
schorsing van het Russische
team de juiste boodschap is,
dan steun ik hen daarin’

USAIN BOLT

Pogba dicht bij recordtransfer
van 130 miljoen naar United
Eenfinaalakkoordisernogniet,
maar Paul Pogbawordt zo goed
als zeker de duurste speler aller
tijden. Zijn club Juventus en
Manchester United onderhan-
delden gisteren nog over de
laatste voorwaarden.
Detransfersomzouomen

bij de 130miljoen euro bedra-
gen, een pak meer dan de 100
miljoen die RealMadrid in 2013
voorGarethBalebetaalde.Dertig
procent van die somgaat recht-
streeksnaardeFranseinterna-
tional en zijn agent Mino
Raiola. Tegen het weekend
hopenallepartijeneruit tezijn.

Ookoverhetcommissieloonvan
Raiolaisernogdiscussie.“Pogba
afgerond? Veel bla bla bla”,
tweettede zaakwaarnemer.
José Mourinho, de nieuwe
coach vanUnited, had Pogba
aangestiptalsprioriteitophet
middenveld. Marouane
Fellaini wordt in Manchester

deback-upvoorPogba.Ondanks
een overeenkomst voor nog één
jaar wil Mourinho hem graag
houden, zo valt te horen in de
omgeving vandePortugees.Die
andere Belg, Adnan Januzaj,
moet zich tijdens de tournee in
Chinabewijzen. �KTH⌥

Jordan Lukaku tekent bij Lazio
Tweemaanden na zijn
selectie voor het EK zet
Jordan Lukaku opnieuw
een grote stap in zijn
carrière. De RodeDuivel
trekt naar Lazio Roma.

Met een akkoord op zak vloog
Lukaku na zijn vakantie in de
VS vanuit Londen recht naar
Rome. Daar zette hij zijn hand-
tekening onder een verbintenis
voor drie seizoenen met optie
voor een extra seizoen. “Ik ben
blij in Rome te zijn”, zei Lukaku
toen hij rond 15 uur landde. “Ik
stak mijn licht op bij Dries
Mertens enRadjaNainggolan.”

Lazio betaalt voor Lukaku
ongeveer 5miljoen euro, waar-
door Marc Coucke en KV
Oostendevoorheteerstsindsde
overnamevandezakenmanflink

cashen. KVO betaalde in
2014 éénmiljoen euro aan

Anderlecht voor de jongste
Lukaku,diestraksmeteensala-
ris van ruim één miljoen euro
bijnadubbelzoveelzalverdienen
als bij de kustploeg. Coucke gaf
aan dat dit bedrag in eerste
instantiezalwordenaangewend
omdenieuwehoofdtribunesnel-
ler af tebetalen.
Lukaku is na Luis Pedro

Cavanda enGabyMudingayi de

derde Belg die bij Lazio aan de
slaggaat.Delinksachter,diezich
de jongste jaren negatief liet
opmerkenmet onder meer een
lang rijverbod, is de eerste
zomertransfer voor kersvers
coachSimone Inzaghi.
Dat de Lazio-fans een antise-

mitische en extreemrechtse
reputatie hebben, lijkt Lukaku
nietafteschrikken.Begindit jaar
nog werd een thuismatch
gestaakt toenKalidouCoulibaly
(ex- Genk) racistisch bejegend
werd. Doordat Lazio vorig sei-
zoen achtste eindigde, zal
Lukaku geen Europees voetbal
spelen. �TTV⌥

Een voorspelling: het IOC
speelt de bal door naar de

internationale sportfederaties
en die zullen zich twaalf dagen
voor de start van de Spelen

niet wagen aan een collectieve
schorsing van de Russen

Usain Bolt vindt dat de atletiekfederatie streng moet optreden tegen valsspelers

A Showman
Usain Bolt
poseert voor
de fotografen
in Londen,
aan de voor-
avond van
de Diamond
League. © AP

A Een vierde
olympische
medaille mag
Jelena
Isinbajeva
nu vergeten.


