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niet zo moeilijk moet worden gemaakt Hans Vandeweghe
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Diskrediet
es. Carlien Cavens (30) gaat uit eten met
Victor Campenaerts (25). Daten heet dat 
bij de millennials. Maar niet op zijn
Amerikaans, waar daten dan weer bete-
kent dat je minimaal kust en maximaal
flikflooit. Nooit seks all the way van de eer-
ste keer want dat is slecht voor je rep. Rep,
zoals in reputatie.

Omwille van de professie volg ik de avonturen
van Carlien en Victor via de niet-selectieve pers. De
selectieve pers bericht daar niet over, maar nu dus
wel met dit stukje. Welaan, hier gaat het over:
omdat Victor Campenaerts van Team LottoNL-
Jumbo de tijdrit reed met opengeritst shirt met op
zijn borst in stift geschreven ‘Carlien daten?’ staan
de niet-selectieve kranten al dagen vol met hun
belevenissen. Die avond van de tijdrit heeft Carlien
ja gezegd, maar gewoon om te gaan eten. Want, zo
legt ze uit: er is meer nodig opdat ze verliefd wordt.

Kijk eens aan, zoveel assertiviteit behoort te 
worden geduid en dus volgde donderdag zowaar
een portret van Carlien. Ze is amper 30 maar al zo
gelouterd door het leven dat ze managers leert
deconnecteren van het stressvolle leven. Kijk eens
aan, bis.

Het is me een verhaal, maar heeft die brave
Campenaerts – een ex-triatleet dus per definitie 
een licht autistische zonderling – er al één moment
aan gedacht welk onheil hij over zichzelf en zijn
would-belief heeft afgeroepen? Bijvoorbeeld dat er
bij hun eerste date vast een fotograaf in de struiken
zal zitten? Dat de boekskes hun vervolgverhaal – hij
wil wel, maar wil zij? – zullen
overnemen? Of was dat de
bedoeling?

Verder wens ik hen alle
geluk toe, samen of niet
samen, en ik zal het blijven
volgen, want het wielrennen
kan dat soort nieuws ook
gebruiken naast alle dagelijkse
treurnis. Van de week las ik
nog een ontroerend verhaal
opgetekend in Filottrano, de
gemeente met de naam als een
tranendal waar Michele
Scarponi woonde, fietste en
verongelukte. Franky de pape-
gaai is al zes dagen niet meer
naar huis gekomen. Toen de
kinderen van Scarponi voor
het eerst terug naar school
gingen, zat hij hen nog op te
wachten aan de schoolpoort.

Nog meer treurnis van de
week in het wielrennen in de
Ronde van Californië. Daar
smakte de Let Toms Skujins
van Team Cannondale in een
afdaling zo hard tegen het asfalt dat hij compleet
groggy was. Nog voor hij opstond, waren vier
motoren bij hem gestopt, waarvan een van de neu-
trale technische bijstand. Kijkt u het zelf maar na.
Surf naar YouTube en tik Tom Skujins in. Begin
met de versie vanuit de helikopter en doe daarna
die vanaf de grond.

Skujins staat recht, wordt daarbij geholpen door
de man van de neutrale moto die zijn fiets opraapt;
hij is als een bokser die nog snel vóór de tien tellen
recht wil maar weer door zijn knieën gaat. Wat
doet de scheidsrechter in een beestige sport als
boksen? Hij stuurt de ongelukkige naar zijn hoek,
afgelopen met boksen.

Niet in het wielrennen, niet Skujins, en zeker
niet die vier motoren. Die lieten Skujins gewoon
doen. Terwijl op centimeters het peloton langs
hem zoefde, keken ze gefascineerd toe. Zoals de
bokser zijn mondstuk zoekt, grabbelde hij naar
zijn bril, die hij tussen de lappen opperhuid op 
het asfalt vond, en weer viel hij, tot hij na drie
pogingen toch op eigen benen stond, en alsnog op
die fiets sukkelde. Niemand hield hem tegen.

En nu komt het ergste, want dat ziet u niet:
Skujins is nog een heel eind verder gereden
waarna hij toch moest afstappen. Pech, zijn sleu-
telbeen was ook gebroken. Wielrennen wordt
soms heroïsch genoemd omwille van dat vallen,
opstaan en weer doorgaan, maar achterlijke tafe-
relen als deze van Skujins zijn juist het manco van
die sport die haar kinderen in sneltempo verslindt.

De motards in de Ronde van Californië, alle-
maal met een licentie van een of andere wieler-
bond, zijn niet terechtgewezen. Victor Campe -
naerts in de Giro wel. Hij heeft een boete van 
100 Zwitserse frank gekregen. Omdat hij het wiel-
rennen in diskrediet heeft gebracht, kwam een
(Vlaamse) koerscommissaris uitleggen. “Enfin
zeg, met stift op zijn blote borst iets schrijven,
straks doet iedereen dat.” Misschien wordt het 
tijd dat ze bij de wielerbonden hun prioriteiten
herzien.
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columnBitchova
nen die voor elke Rus toegankelijk moeten
zijn. In verband met sportprestaties werd
gemeld dat er geen studies voorliggen die
bewijzen dat het een effect zou hebben op
getrainde atleten.

“Heb ik ook nooit beweerd”, zegt de Letse
chemicus-uitvinder Ivars Kalvins die het pro-
duct op de markt bracht in de jaren 70. “Het
verbetert de weerstand en de doorbloeding.
Het is een verzekeringspolis tegen hartdood
door overbelasting van het hart. Mildronaat
zorgt ervoor dat de cellen niet doodgaan.” 
Dat wordt gestaafd door het BJSM-artikel.
“Mildronaat of meldonium heeft een aantoon-
baar effect als anti-ischemisch (ischemie is
gebrek aan doorbloeding, HVDW) en hartbe-
schermend middel.”

Russen pesten
Hoe in godsnaam is meldonium dan op de
verboden lijst geraakt als het volgens de 
huidige stand van zaken niets meer is dan een
soort antioxidant, weze het dan met een
andere chemische structuur? De research
komt van de PCC, het Amerikaanse Partner -
ship for Clean Competition, een tot dan onder
de radar gebleven onderzoekseenheid opge-
richt in 2008 door het Amerikaans olympisch
comité en de Amerikaanse dopingautoriteit
USADA, in samenwerking met – en nu komt
het – de Major League Baseball en de National
Football League, twee sportcompetities die
nota bene vergeven zitten van de doping en
die zich van de internationale regels helemaal
niks aantrekken.

Een olympische bron spreekt uit de biecht
op voorwaarde van anonimiteit: “WADA heeft
de bevindingen van dat Amerikaanse PCC
zomaar overgenomen zonder grondig te 
checken. Het is duidelijk dat ze veel atleten uit
dezelfde landen wilden betrappen, terwijl
WADA in eerste instantie een voorlichtende
functie heeft. Meldonium staat op de lijst om
de Russen te pesten, niks meer en niks min-
der. WADA kreeg maar geen grip op de
Russische autoriteiten nadat ze de fraude in
Sotsji hadden ontdekt en alleen dáárom heb-

ben ze dat product halsoverkop op de lijst
gezet. Om enkele maanden later met hun 
rapport te komen over de echte doping en de
echte fraude. Maar daar heeft meldonium
niks mee te maken, het was een glijmiddel om
de publieke opinie voor te bereiden.”

Er was nog meer aan de hand dat erop
wees dat het WADA overhaast te werk was
gegaan. Het moest toegeven dat de merknaam
Mildronaat niet op de lijst stond die naar de
atleten was gecommuniceerd, maar wel op 
de lijst voor de pers. Ook de ITF en de WTA
hebben geen melding gemaakt naar hun 
tennissers van verandering aan de dopinglijst,
hoewel meldonium wel was opgenomen in 
de categorie niet-specifieke substanties.
RUSADA, de Russische antidopinginstantie,
meldde wel de twee namen, maar RUSADA
was eind 2015 geschorst.

Hoewel ze in andere sporten wel bij de les
waren, bleven de positieve gevallen vreemd
genoeg toestromen. Honderdachtenvijftig
waren er tegen begin april al tegen de lamp
gelopen, zonder uitzondering atleten uit de
republieken van de voormalige Sovjet-Unie
waar het middel eerst was gebruikt onder de
troepen die Afghanistan waren binnen -
gevallen.

Toen topgymnast Nikolai Kuksenkov ook
positief testte, maar beweerde al in geen acht
maanden aan de meldonium te hebben 
gezeten, ging in Montreal bij het WADA een
belletje rinkelen. Men keek nog eens van nabij
naar de excretiewaarden van het product en
jawel hoor, ai Montreal, we hebben een pro-
bleempje: meldonium bleef maanden in het
lichaam hangen. 

“Een fout”, geeft Peter Van Eenoo van het
DoCoLab in Gent toe. “De chemische formule
wijst op het eerste gezicht op een snelle uit-
scheiding, maar het blijkt nu dat er maanden
nadien nog sporen kunnen opduiken, genoeg
om alarm te slaan. Dat had beter onderzocht
moeten worden.” Het WADA kon niet anders
dan alleen atleten te vervolgen die hadden 
toegegeven ook na januari nog aan de meldo-
nium te hebben gezeten, zoals de lichtjes
naïeve Sjarapova die als enige grote naam
toch werd gestraft.

Anderen liepen spitsroeden na die nega-
tieve publiciteit. Zo trok de vrijgesproken
zwemster Joelia Jefimova naar de Spelen in
Rio en werd daar voortdurend uitgefloten en
aangepakt door haar collega-zwemsters. Na
haar zilver op de 100 meter schoolslag gaf ze
toe dat het huilen haar nader stond dan het
lachen.

Nog frappanter was het geval van de twee
volleybalspelers van Dinamo Moskou die 
beiden op meldonium waren betrapt na 
1 januari: de Rus Alexander Markin werd 
uitgesloten van de Spelen in Rio, want geen
medelijden met Russen, maar zijn Ameri -
kaanse clubmaat Maxwell Holt trad vrolijk
aan voor de Amerikaanse ploeg in Rio omdat

het USADA had hem wel gecleard.
Het kwaad is geschied, het zorgvuldig

gecultiveerd imago van de tennisdiva Maria
Sjarapova is beschadigd en ze zal nog een
tijd op de blaren moeten zitten. De nauwe-
lijks onverholen kritiek in het tenniscircuit
houdt niet op, ook niet na haar te zware straf
te hebben uitgezeten. De Canadese Eugenie
Bouchard noemde haar vlakaf een bedrieg-
ster toen ze haar klopte in Madrid. “Ik sta
daarboven”, glimlachte Sjarapova.

Het is een kunstje, een overlevingstruc:
Sjarapova staat al heel haar leven boven alles
en iedereen, van de dag dat ze met haar pa
vanuit de streek van Tsjernobyl als zevenjarige
langpootmug naar de academie van Nick
Bollettieri in Florida verhuisde. Al snel leerde
ze accentloos Amerikaans en al even snel
kreeg ze daar de bijnaam Bitchova van enkele
ouders van Amerikaanse collega-talentjes,
maar ook dat kon haar niet deren.

‘Unstoppable’
Jaloersheid is haar deel en van de hypocrisie
weet ze vandaag op haar dertigste dat die geen
grenzen kent. Eergisteren nog vond haar ten-
nissponsor Head het terecht van Roland
Garros om haar geen wildcard te geven omdat
dopingzondaars geen wildcard verdienen. In
dezelfde paragraaf vond de CEO het onterecht
dat meldonium op de lijst stond omdat er
geen wetenschappelijk bewijs is dat het pres-
tatiebevorderend zou zijn.

In september verschijnt haar biografie en
die heet toepasselijk Unstoppable, niet tegen 
te houden. Haar vastberadenheid om terug te
keren aan de top heeft ook te maken met het
product en het imperium Sjarapova. Precies
wat de concurrentie de ogen uitsteekt. Wie
heeft nog contracten met Nike, Porsche, Evian
en al die andere bedrijven? Niemand. Wie ziet
er beter uit dan Sjarapova in de talloze spots,
over alle sporten heen? Niemand. Welke
sportvrouw heeft ooit beter verdiend?
Niemand. Welke speelster willen alle toer-
nooidirecteurs? Maria Sjarapova.

Sinds 2001 heeft ze 270 miljoen euro bij
elkaar getikt alleen aan prijzengeld. Vorig
jaar nog berichtte Forbes dat haar jaarinko-
men rond de 20 miljoen euro draaide. Ze
stond daarmee 88ste op de ranking en was
gezakt onder Serena Williams die vorig jaar
met 26 miljoen euro naar huis kwam. Al de
jaren daarvoor stond Sjarapova netjes eerste
met een gelijkaardig bedrag. Haar totale
inkomsten worden geschat op een half 
miljard.

De dopingschorsing heeft haar maar twee
contracten gekost: het horlogemerk TAG
Heuer en cosmeticabedrijf Avon haakten af.
Alle anderen bleven aan boord, zoals Nike
met zijn achtjarige deal voor 60 miljoen euro.
Zolang het eerste sportmerk er vertrouwen in
heeft, zal het wel loslopen voor mooie Maria.
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► De Russin
Maria Sjara-
pova speelt
Christina
McHale met 
6-4, 6-2 van 
de baan in 
haar openings-
duel in Rome,
begin deze
week. © AP


