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FIFA is blind 
voor doping

en buitenlandse collega gespecialiseerd in voetbal had een
verhaal van mij gelezen waarin ik de link legde tussen het
Russisch dopingschandaal rond de Winterspelen van
Sotsji (de staatsgestuurde dopingprogramma’s) en de aan-
staande World Cup voetbal in Rusland. Hij riposteerde dat
ik vooral geen spijkers op laag water mocht zoeken. Van
betrokkenheid van voetbal was geen enkel bewijs. En

bovendien was voetbal nog wat anders dan pakweg wielrennen
en schaatsen of langlauf, waarin uithouding en kracht de
medaillestand bepaalden. Met doping is nog geen enkele voet-
balwedstrijd gewonnen, besloot hij.

Geen twijfel, de techniciteit van een spelsport in ploegver-
band, met honderden verschillende situaties in tijd en ruimte, is
een stuk complexer dan die van een repetitieve sport, waarbij je
van in het begin zo hard als mogelijk moet gaan en aan het eind
nog een beetje harder, of minder traag dan de tegenstand.

Het klopt ook dat doping bij die laatste groep sporten flink
helpt. Is het niet om direct beter te presteren, dan zeker om
meer en beter te kunnen trainen. Maar dat geldt ook voor spel-
ploegsporten, want die hebben evengoed een fysieke compo-
nent en wie het voetbal van vandaag vergelijkt met dat van twin-
tig en veertig jaar geleden, zal niet alleen het loopvermogen
maar ook de hoge snelheden zijn opgevallen.

Heinz Schönberger, centrale middenvelder en marathonman
van SK Beveren, liep destijds één keer per week negen kilometer
per wedstrijd, zo vond professor Walter Dufour van de VUB der-
tig jaar geleden na een revolutionair onderzoek waarbij de ver-
plaatsingen van de Duitser in kaart werden gebracht. Vandaag
loopt elke speler op die
positie makkelijk een derde
meer kilometers, twee of
drie keer per week en de
helft ook nog eens aan
maximale of submaximale
snelheid, terwijl
Schönberger eerder adept
van de cruisecontrol was.

Voetbal is een technisch
bijzonder moeilijke sport
met als discriminerende
factor de fysieke conditie.
Wie snel is en kan blijven
lopen, creëert voor zichzelf
tijd en ruimte die een
beperkte technische bagage
kunnen compenseren.

Natuurlijk helpt doping ook in voetbal en zeker als wedstrij-
den elkaar kort opvolgen. Doping is minder massaal maar even
snel in het voetbal geïntroduceerd als in andere meer fysiologi-
sche sporten: de verhalen rond Les Bleus van het WK 1998 en de
bewijzen aangedragen in het proces tegen Juventus zijn over-
duidelijk.

De Europese voetbalbond UEFA weet dat en de UEFA is bij-
voorbeeld wereldwijd de meest controlerende bond van alle
sportbonden. Misvatting twee is hiermee uit de wereld
geruimd: het voetbal controleert wel degelijk op doping, al laat
het whereaboutssysteem in voetbal – de verplichte beschikbaar-
heid is gekoppeld aan de trainingsuren – veel ruimte voor een
farmaceutische donkergrijze zone.

Het gemak waarmee de wereldvoetbalbond FIFA de beschul-
digingen in de diverse rapporten over de Russische staats -
doping naast zich neerlegt, is ronduit stuitend. Het is niet duide-
lijk wat FIFA nog meer nodig heeft om de getuigen te horen.
Grigori Rodtsjenkov, de gevluchte labdirecteur van Moskou,
heeft onder ede verklaard dat “dozijnen voetballers” onder het
dopingprogramma vielen. FIFA beweert onderzoek te voeren,
maar heeft nog niet met Rodtsjenkov gesproken en weet ook
niet of het dat zal doen. Het wereldantidopingagentschap
WADA ziet de bui al hangen en heeft zaterdag een brief
geschreven naar de FIFA om hen aan te manen tot meer daad-
kracht.

De timing klopt alvast. Aanstaande vrijdag wordt in Moskou
geloot voor de World Cup. Voetbaljournalisten uit alle wind -
streken – ook hier vandaan – zullen massaal naar Moskou vlie-
gen om daar verslag uit te brengen over de balletjes en de draai-
ende trommels en de tegenstanders van onze Rode Duivels.

Ongetwijfeld erg spannend, maar benieuwd hoeveel vragen
over de dopingproblemen van het gastland zullen gaan. De
FIFA kijkt de andere kant op en de Russen laten het alvast niet
aan hun hart komen en wijzen met een trumpiaanse negatie
van het niet te negeren bewijs elke schuld af. Meer zelfs, de
voorzitter van het lokale organisatiecomité is Vitali Moetko, ook
vice-eersteminister in de regering van Poetin. Hij legde vorige
week de schuld van de Russische doping bij het WADA. Hij
heeft niet helemaal ongelijk, maar de Russen zijn wel begonnen
en Moetko zelf is door alle betrokkenen en klokkenluiders aan-
gewezen als de eindverantwoordelijke.

Als het Internationaal Olympisch Comité op dinsdag 5
december beslist alleen de bewezen cleane Russische olympi-
sche atleten te laten deelnemen onder een neutrale vlag en de
facto het Russisch team te weren, en alle tekenen wijzen
daarop, zal de druk op de FIFA toenemen. Als WADA daarop
ook nog eens FIFA kalt stellt, kennen we de grootste internatio-
nale sport crisis in dertig jaar.
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redelijker op de kalender te zet-
ten. Nu moet er vaak in de week
net na een grandslamtoernooi
opgedraafd worden en dat is iets
te veel van het goede. Daarvoor
moeten de Internationale
Tennisfederatie (ITF) en de ATP,
de associatie van mannelijke
tennisprofs, evenwel om één
tafel gaan zitten om een
akkoord te vinden en dat lijkt
moeilijker dan het conflict
Israël-Palestina oplossen. 

Bovendien haalt de mannen-
tennisbond vanaf 2019 ook nog
eens de World Team Cup van-
onder het stof en – met dank aan
oliedollars uit Qatar – zal die
interlandcompetitie in het
begin van het jaar wel de nodige
vedetten aantrekken.

Hiermee willen we maar
aangeven dat Goffin in de nabije
toekomst mogelijk wat minder
voor België zal uitkomen. Zo’n
eerste ronde tegen Hongarije
over amper twee maanden is
bijvoorbeeld een uitgekiend
moment om uit te zitten. Ook al

    in Davis Cup-programma?
wordt er dan in Luik gespeeld
en is coach Van Cleemput nog
gelieerd aan de Franstalige
Tennisfederatie en dus mogelijk
onderhevig aan enig lobby-
werk. 

Einde van een cyclus
Zonder Goffin won ons land eer-
der dit jaar in de eerste ronde in
Duitsland, maar zo’n stuntwerk
van Steve Darcis (33 onder -
tussen) mogen en kunnen we
niet elke keer verwachten. Het
zou dus zomaar kunnen dat ons
land in de volgende jaren terug
de liftploeg wordt die ze daar-
voor was, zwevend tussen de
wereldgroep en barragewed-
strijden voor het behoud.
Waarbij Goffin eventueel af en

toe de meubelen kan komen
redden als de nood het hoogst
is.

Sowieso waren deze twee
finales in drie jaar tijd een
unieke prestatie. Gebaseerd op
teamspirit, het geloof van kapi-
tein Johan Van Herck, de ont-
plooiing van het dubbelteam
Bemelmans-De Loore, de onver-
zettelijkheid van Darcis en de
wereldklasse van Goffin. 

Als die laatste zijn ambassa-
deursrol voor België in het ver-
volg enkel in zijn persoonlijke
carrière wil opnemen, is hem
dat van harte gegund. Maar dan
was deze Davis Cup-finale in
Rijsel mogelijk de laatste kans.
En die dan op zo’n haartje 
missen… (FDW)

‘Als David niet van
zijn tendinitis

afgeraakt, schiet ik
de Davis Cup af ’
THIERRY VAN CLEEMPUT

COACH VAN DAVID GOFFIN

Tranen 
van vreugde 
bij Noah

Na zestien jaar wachten
mocht Frankrijk, toch een
land met een grote tennis-
reputatie, eindelijk nog eens
vieren in de Davis Cup. Voor
coach Yannick Noah was
het zijn derde trofee. “Dit
was een unieke finale”,
opende Noah na afloop.
“Elke speler heeft zijn steen-
tje kunnen bijdragen, ieder-
een heeft voor een punt
gezorgd. We hebben samen
gewonnen. Bovendien was
alles aanwezig voor een
topfinale: het stadion, de
sfeer, een sterk Belgische
team. Over tien jaar zullen
de mensen nog over ons
team praten.” Waarna hij zijn
spelers individueel
bedankte. “Sommige wed-
strijden waren van een erg
hoog niveau. Lucas Pouille
en Jo-Wilfried Tsonga vrij-
dag hebben onvoorstelbare
prestaties afgeleverd. We
zijn dit niet meer gewoon
na zestien jaar verliezen. Dat
was ook een groot verschil
met de Belgen. Zij kwamen
hier onbevangen aan, wij
moesten de zware favorie-
tenrol op onze schouders
dragen. Op dat moment
droom je zo hard van de
overwinning. Ik heb dit
weekend gehuild, maar dat
is het allemaal waard.”
(BELGA)

► (v.l.n.r.) Johan Van Herck,
David Goffin en Steve Darcis
kunnen hun teleurstelling niet
verbergen tijdens de podium-
ceremonie in Lille. © REUTERS


