
► Olympisch
kampioene
Thompson loopt
naar goud op de
Diamond League
in Doha. 
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Elaine Thompson heeft 
het titanenduel met Dafne
Schippers op de 200 meter
gewonnen. Op de eerste
Diamond League-meeting
in Doha snelde ze naar
22.19. Ook op de Spelen was
de Jamaicaanse al de beste.

Tot Rio 2016 zag het ernaar uit
dat Dafne Schippers de nieuwe
leading lady van de spurt zou
worden, of toch op zijn minst op
de 200 meter. Zeker na haar
WK-goud van 2015, in een ver-
bluffende tijd van 21.63.
Niemand was ooit sneller op die
afstand dan de Utrechtse, op
Florence Griffith-Joyner en
Marion Jones na. 

Maar plots waren daar de

Olympische Spelen en Elaine
Thompson. Zij trok haar land-
genote Shelly-Ann Fraser-Pryce
brutaal de scepter uit de handen
als nieuwe diva van de spurt.
Goud op de 100 en 200 meter, ze
was pas de eerste die dat lukte
sinds ‘Flo-Jo’ in 1988.

Schippers moest sindsdien
de dominantie van Thompson
ondergaan. Eerst in Zürich en
vervolgens in Brussel. Schippers
begon met frisse moed aan het
nieuwe seizoen, wisselde van
trainer om aan haar start te
schaven maar gisteren moest ze
in Doha weer toezien hoe
Thompson naar de zege snelde
op de eerste Diamond League-
meeting van het seizoen: 22.19
voor Thompson versus 22.45

Schippers: “Zoals ik al zei: dit
telt niet. Vorig jaar won ik zowat
elke race voor de Spelen, maar
op de Spelen was zij sneller. Dit
jaar mag het voor mijn part
andersom zijn. We zijn aan het
voorprogramma bezig, dat zegt
niets over wat nog moet
komen.” (VH)

voor Schippers, die zo meer dan
een halve seconde boven haar
besttijd bleef. Marie-Josée Ta
Lou uit Ivoorkust eindigde als
derde in 22.77. 

“De tijd doet er niet toe,”
zuchtte de 24-jarige Neder -
landse. “Gezien de wind was dat
niet slecht, maar mijn start was
nog niet wat het moet zijn.”

Pieken naar WK
Met het WK atletiek in augustus
op de agenda staat het nu 5-4 in
het voordeel van Thompson in
hun onderlinge confrontaties
op de twee afstanden samen,
maar het is wel al van 9 juni
2016 in Oslo geleden dat Dafne
Schippers nog eens kon 
triomferen. 

Thompson is Schippers weer te snel af

tefka Kostadinova is boos. Nu vraagt u zich af:
wie is Stefka? Voorzitter van het Bulgaars olym-
pisch comité, 52 jaar oud en, belangrijker,
wereldrecordhoudster hoogspringen met 2,09
meter. Inderdaad, 2,09 meter. Als de beste hoog-
springsters van het moment naar een lat op 2,09
meter kijken, barsten ze in huilen uit. Stefka
sprong die 2,09 meter op het WK in Rome, in
1987, dat is van de zomer dertig jaar geleden. De
bronzen medaille ging toen over 1,99 meter. In
Rio op de Olympische Spelen vorig jaar sprongen
goud, zilver en brons 1,97 meter hoog.

Van die 2,09 meter van Kostadinova denkt
iedereen meteen: hmmm, verdacht, doping …
Het belangrijkste in de vorige zin is niet het
begrip doping, maar het werkwoord denken. Wie
denkt, weet niet. Wie denkt, heeft vermoedens en
kan daar geen staalharde conclusies aan vast-
knopen. Daarom is het schrappen van de atle-
tiekrecords van vóór 2005 een lichtjes van de pot
gerukte, onrealistische en arbitraire maatregel.

Tegelijk alle begrip voor wie het idee heeft
geopperd, want er is wel degelijk een probleem
met die oude records. We zitten dus met een klas-
siek dilemma: een probleem waarvoor geen
oplossing is, althans geen goede.

Enerzijds heb je die records en die zijn op zijn
zachtst gezegd verdacht. Zoek op YouTube naar
Marita Koch, Canberra, 1985. Kijk, geniet en trek
grote ogen. Je ziet de Oost-Duitse Koch in baan
twee. In baan één loopt namens de USSR de
coming woman Olga Vladikina. In baan zeven
loopt de toenmalige wereldrecordhoudster
Jarmila Kratochvilova uit Tsjecho-Slowakije.
Veel wordt verwacht van Vladikina, maar het is
Koch die doorkomt aan de 200 meter in 22.4,
twee tienden boven het Belgisch 200 meter -
record van Kim Gevaert, en finisht in 47.6 waar-
mee ze drie tienden van het vorige wereldrecord
haalt. Waarop ze drie keer diep ademt, in haar
handen klapt en aan een ereronde begint. Dat
allemaal in oktober aan de andere kant van de
planeet. In Rio vorig jaar liepen de drie medailles
in de 49 seconden.

Doping? Ik denk het wel, met de nadruk op
denk. Want net zoals over Stefka Kostadinova,
over Florence Griffith-Joyner en over al die
andere records uit de jaren 80 in kracht- en snel-
heidsnummers kan je niet met zekerheid zeggen
dat bij Marita Koch doping in het spel was. Is er
dan een andere reden waarom de prestaties
vooral bij de vrouwen zo zijn achteruitgegaan na
1988, behalve de trainingscontroles op anabole

steroïden die zijn ingevoerd na Ben
Johnson?

Misschien. Jawel, de DDR, de
USSR en alle die andere
Oostbloklanden waren bewezen
structureel met doping bezig, maar
ze hadden ook een doorgedreven

sportmodel gericht op selec-
tie en veel training. Bij
goed presteren volgde
beloning, onder meer in

de vorm van sociale

promotie. Dat systeem klapte na de val van de
Muur in elkaar. 

Doping en de verbeterde controles zijn niet de
enige verklaring voor de fantastische prestaties
en evenmin voor de terugval in de laatste kwart-
eeuw. Men heeft in Duitsland tijdens de DDR-
processen de Oost-Duitse prestaties tot doping
proberen te herleiden, maar de boemerang
kwam terug toen nadien ook bleek dat in West-
Duitsland evenveel werd gedopeerd, maar alleen
minder genoteerd.

Een argument dat ook een prestatieval kan ver-
klaren, is het verminderde aanbod aan toptalent.
Het communistisch sportmodel is samen met het
politiek model gecrasht en in de westerse wereld
kiest atletisch talent niet meer automatisch voor
een klassieke sport als atletiek, maar vaker voor
andere sporten waarin meer geld en roem te
behalen valt. Nog een aspect dat vaak onderbe-
licht blijft: wetenschappers wijzen al langer op de
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Dopingrecords ► De Oost-Duitse
Marita Koch bezit 

het wereld record op
de 400 meter (47.60). 
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‘De tijd doet er
niet toe, maar
mijn start was
nog niet wat 

het moet zijn’
DAFNE SCHIPPERS

Komt nieuwe
Usain Bolt 
uit Zuid-Afrika?

Zuid-Afrika is zich helemaal
op de kaart aan het zetten als
atletieknatie. Eerst was er
Oscar Pistorius, de gevallen
paralympische atleet. Dan
volgde Caster Semenya, die
goud pakte op de 800 meter
in Doha. Wayde van Niekerk
maakt furore op de 400
meter. Zou Akani Simbine uit
hetzelfde materiaal gesmeed
zijn? Gisteren gaf hij toppers
als Justin Gatlin, Asafa Powell
en Andre De Grasse (10.21)
het nazien in Doha. Simbine
klokte 9.99. “Dit geeft me een
boost”, zei de 23-jarige. Of hij
Usain Bolt kan kloppen op het
WK in Londen? “Ik zal het in
ieder geval proberen.” (VH)
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