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ijna vier jaar heb ik gewacht om dit
stukje te schrijven, vooral omdat er geen
goede aanleiding was, maar eerst even
dit. Een column is een karikatuur. De
neus is altijd langer dan hij in werkelijk-
heid is. In journalistiek mag dat niet: je
mag wel een mening hebben over de

neus, maar de neus moet de juiste afmetingen
hebben.

Zo heb ik ooit columnistisch geschreven dat
de Afrikanen in geen honderd jaar wereldkam-
pioen voetbal worden en de redenen die ik toen
aanvoerde, werden als racistisch gelabeld, ter-
wijl ik gewoon de sportrealiteit een beetje
scherp verwoordde. Wat ik toen niet goed had
ingeschat, was de ik-ben-beledigdcultuur van de
lange tenen.

Ooit heb ik over het onmogelijk huwelijk
journalist-columnist in de fitness van het pers-
hotel van de NBA Finals 1998 in Salt Lake City
een gesprek gevoerd met Rick Reilly, toen bij
Sports Illustrated, later ESPN. Voor hem was het
simpel: “De mensen over wie ik schrijf, weten
niet wie ik ben, ze ontmoeten mij nooit, ik zit in
het decor als een roofdier en ik sla toe. Soms laat
ik hen leven, soms beginnen ze pas te leven als
ik over hen schrijf, soms schrijf ik hen dood.”

Reilly kreeg toen 350.000 dollar per jaar
betaald voor één stukje per week.
Verplaatsingen waren op kosten van het bedrijf,
woon-werkverkeer ook: hij woonde in Colorado
Springs en de redactie was in New York.

Toen ik zei hoe ik dat combineerde, zei hij
dat ik gek was en vroeg of ik nog nooit slaag
had gekregen. Neen, wel eens belaagd door
fans van een lokale voetbalclub, maar slaag
niet. Ook wel eens uitgespuwd. Of een
klacht bij de Raad voor Journalistiek aan
mijn been van een gestoorde.

Maar goed, herinnert u zich nog

dat we in 2014 met veel
bombarie naar de
Winterspelen zijn
getrokken? Tenminste,
zo kwam het op mij over.
Het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comité
had toen gedaan wat ze altijd heel goed doen (en
dat is ongeveer het enige): een mooie spot
maken. Daarin figureerden onze snowboarders,
want die hadden wij – land van geen sneeuw –
ineens en ze maakten nog een kans op een
medaille ook. De spot was op muziek van
Jacques Brels ‘Le plat pays’ en onze snowboar-
ders deden hun ding op gras en zand.

Jammer, het liep minder gesmeerd dan ver-
wacht met die medaillekansen en toen schreef
ik een column waarin ik de draak stak met
slope style, het snowboarden waarbij de jury
punten geeft voor sprongen en voor tricks, in de
lucht of op rails en andere dingen die normaal
nooit in de sneeuw staan.

Ik vroeg in die column ook of je snowboarder
wordt omdat je op je hoofd bent gevallen, of op
je hoofd valt omdat je snowboarder bent. Ten
slotte lachte ik ook met onze nummer één in die
sport, Seppe Smits. Die was al uitgeschakeld
nog voor de Spelen goed en wel waren begon-
nen en ik suggereerde om de volgende keer op
sneeuw te snowboarden in plaats van op gras en
zand.

Dat was allemaal grappig bedoeld, en heel
veel mensen hebben er ook mee gelachen.
Tegelijk was het een beetje pijnlijk voor
wie erin figureerde, maar alles koelde

zonder blazen en kort daarna
maakte ik kennis met een
paar mensen van Sneeuw -
sport Vlaanderen. Aardige
lui, die het goed meenden
met hun sport. Ze waren er
het hart van in, van die

column, en ik was er het hart van in dat zij er
het hart van in waren.

Dit jaar kreeg ik het voorstel om mijn vrien-
den de snowboarders op locatie te volgen in hun
trainen en leven in de bergen. Vorige week heb
ik twee keer duizend kilometer gereden, twee
dagen hoog op de Stubai-gletjser doorgebracht,
mijn ogen de kost gegeven, veel gepraat, ook een
beetje geskied (anders is het moeilijk om daar te
komen en weer weg te geraken) en ten slotte de
atleten op bezoek gehad.

Jawel, op bezoek gehad. Zelden meegemaakt
dat topatleten – we hebben het over de wereld-
kampioen en de vierde van het laatste WK – zelf
hun auto nemen en bij mij in de bar bij een
spuitwatertje hun verhaal komen doen. Goed
opgevoede jongens, niet de minste dikke nek en
gek van hun sport waarvan ik de complexiteit
en de achterliggende cultuur een beetje beter
begrijp.

Ze waren duidelijk gebrieft om mij niet alleen
het leven niet tot een hel te maken, maar mij
zelfs met alle egards te behandelen en mij voor
hun zaak te winnen. Daar zijn ze cum laude in
geslaagd. Ik ben helemaal om. Let wel, ik ken
nog steeds niks van dat hele slopestyle, maar ik
zal kijken en ook als het misgaat (maar het gaat
goed deze keer) zal ik mij niet aan hen vergrij-
pen. Integendeel, ik zal er een mooi verhaal over
proberen te schrijven. Reilly had gelijk: een
columnist mag niet te veel journalist zijn, maar
een goed gevoel aan een reportage overhouden,
is ook veel waard.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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Poetin en co. trekken alle registers open om uitsluiting 

IOC bibbert voor 
HANS VANDEWEGHE 

De dopingbestrijders spraken zich al uit
tegen een Russische deelname in
PyeongChang en anders dan voor Rio lijkt
ook de olympische wereld te neigen naar
een uitsluiting. Maar de geopolitieke
krachten in de sport laten het hier niet bij.
‘Wie wil nu oorlog met Poetin?’

Maksim Vyleghzjanin. Evgeniya Sjapovalova.
Aleksandr Legkov. Evgeniy Belov. Joelia Ivanova.
Aleksej Petoechov. Dit zijn de eerste zes namen van
Russische atleten, allemaal langlaufers of cross-
countryskiërs, die de voorbije weken door de
Oswald-commissie van het Internationaal
Olympisch Comité (IOC) zijn gestraft met afname
van hun medaille, als ze die al hadden gewonnen,
en hun olympische status. Ze mogen in februari
ook niet naar PyeongChang.

Hun misdaad? Een onweerlegbaar bewijs dat
tijdens de Winterspelen in Sotsji 2014 met hun
urinestaal is geknoeid. Samen vertegenwoordigen
ze vijf medailles, waarvan maar één gouden. Het
zwaarst getroffen is de 50 kilometer massastart,
waar het goud en zilver zijn afgenomen en de bron-
zen medaille nu goud zou krijgen. Zou, want ook
Ilja Tsjernoesov is Rus.

Het nieuws zorgde voor verslagenheid en ook
verdeeldheid, niet het minst in Rusland.
Tsjernoesov, in training voor de aanstaande
Winterspelen, wordt nu beschuldigd door zijn

voormalige bondscoach Joeri Borodavko de infor-
mant te zijn geweest van de onderzoekers.
Borodavko is geschorst en geen gevaar, maar de
voorzitster van de Russische langlauffederatie hield
een identiek discours: “Voor mij is elke informant
een verrader van het moederland.” Haar naam?
Jelena Välbe, winnares van veertien gouden
medailles in diezelfde sport en de grootste atlete
die ooit op langlauflatten stond. In die sfeer is
Rusland met duidelijke tegenzin aan de opgelegde
grote schoonmaak begonnen.

Nooit was er meer zekerheid over een allesom-
vattende dopingpraktijk, maar nooit was ook de
bewijslast moeilijker. Zo ging de gouden medaille
in het kunstschaatsen Adelina Sotnikova vrijuit,
hoewel ook met haar staal was geknoeid. Wat pre-
cies de extra bewijslast tegen de anderen was, zul-
len we pas weten als Vyleghzjanin en Legkov met
de steun van het moederland naar het Arbi -
tragetribunaal voor de Sport (TAS) trekken. In het
geval van Sotnikova volstonden krassen op het
flesje alvast niet. Wellicht zijn ook abnormale zout-
concentraties in de urine nodig om met 100 procent
zekerheid van fraude te kunnen spreken.

Niet conform
Afgelopen week zijn een hele rist Russische biat-
leten voor de commissie verschenen en aanstaande
woensdag moeten zeven ijshockeyspeelsters uitleg
komen verschaffen. De verwachting is dat Rusland
van zijn 31 medailles hooguit de helft zal overhou-
den eens alles en iedereen de revue is gepasseerd.

Van de Zomerspelen van Beijing 2008 zijn de
Russen al eens 10 medailles (van 70 naar 60) en
van Londen 2012 zelfs 12 stuks (van 82 naar 70)
kwijtgespeeld na hertesting.

De Russische autoriteiten blijven op last van het
hoogste gezag in alle toonaarden ontkennen dat
er een door de staat gestuurd dopingprogramma
is opgezet. Nochtans wijst alles in die richting. Het
begon met de vlucht van de Russische labodirec-
teur Grigori Rodtsjenkov naar de VS. Lange tijd
was hij de enige bron, waardoor de Russen zijn
beweringen konden afdoen als verzinsels van een
overloper. Gaandeweg verzamelden onderzoekers
meer bewijzen en meer getuigenissen, waardoor
ze nu zeker zijn.

Rusland dopeerde zijn atleten niet alleen met
een moeilijk opspoorbare cocktail, atleten werden
ook nog eens getest op clean zijn voor ze ergens ter
wereld in competitie kwamen. Tijdens de
Winterspelen van Sotsji gingen ze nog een stapje
verder: de 100 procent secure dopingflesjes werden
door de geheime dienst moeiteloos geopend en de
urine van gedopeerde atleten werd vervangen door
schone urine.

Die laatste artisanale praktijk is bewezen en
inmiddels gecounterd, maar wat de onderzoekers
nu interesseert, is toegang krijgen tot het reservoir
van bewaarde stalen. Elk door het Wereldanti -
doping agentschap (WADA) geaccrediteerd labo is
verplicht die bij te houden. Wellicht wachten daar
tientallen, zo niet honderden positieve urines op
hertesting. Vooralsnog geeft de Russische overheid

geen toestemming voor controles door buiten-
landse controleurs, want dat zou neerkomen op
een de facto overnemen van een Russisch staats-
agentschap door het buitenland.

Die weigering lag eerder deze week aan de basis
van de veroordeling van Rusland en het Russische
antidopingagentschap Rusada door WADA als
non-compliant, wat zoveel betekent als niet con-
form de WADA-code. Landen waarvan het natio-
naal antidopingagentschap en de dopingwetgeving
niet worden aanvaard, kunnen worden uitgesloten
van de internationale competities. Dat is geen ver-
plichting, want de tekst in het Engels spreekt van
“should be banned”, of zouden moeten worden
gebannen.

Afluistermateriaal
Rusada is onbetrouwbaar en niet erg actief: het
deed in 2017 tot vandaag maar 3.700 controles.
Vlaanderen alleen zit aan 2.500. De bal ligt nu net
als in juni 2016 in het kamp van het IOC. Toen
besloot het hoogste sportorgaan om de Russen toe
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► Snowboarder Seppe Smits faalde 
in Sotsji. Nu traint hij op de Stubai-

gletsjer voor PyeongChang.

te sluiten, kwam een zware tegenaanval van sjeik
Ahmad al-Fahd al-Sabah, voorzitter van ANOC, de
wereldwijde vereniging van nationale olympische
comités. “De NADO’s zijn dienstverleners die moe-
ten zwijgen en geen politieke standpunten mogen
innemen.”

Worldcup
De Koeweitse sjeik en zijn vriend Poetin hebben in
2013 op het SportAccord-congres in Sint-
Petersburg hun onvoorwaardelijke steun betuigd
aan de kandidaat-voorzitter Thomas Bach. Van alle
sportmogols zit deze sportpaus in de moeilijkste
positie. Hij is enerzijds schatplichtig aan Poetin en
co. voor de steun van het Oost-Europees en
Arabisch blok bij zijn verkiezing, maar ligt ander-
zijds fel onder vuur van de Angelsaksen, de hard-
liners, en niet het minst in zijn thuisbasis Duitsland,
waar vooraanstaande journalisten soms zelfs dage-
lijks om zijn ontslag vragen en hem wegzetten als
een marionet van de Russen.

De redding voor Bach zou weleens kunnen
komen van het ultieme bewijs, te
groot om te negeren: de nieuwste
informatie die door een gunstige
wind op het bureau van het
WADA is beland. Zij lieten vorige
week weten dat ze de hand had-
den weten te leggen op een data-
base van het Russisch dopinglab.
Inmiddels is die database door de
Russen al afgedaan als een ver-
valsing, maar de eerste geruchten
wijzen op explosief materiaal dat
de Olympische Spelen overstijgt.

In het McLaren-rapport, het
eerste onderzoeksrapport van juli
en december 2016, viel al te lezen
dat bij de Russische staatsgedo-
peerde atleten ook 34 voetballers
zaten. Het staat vast dat tussen nu
en juni het WADA ook zijn pijlen
zal richten op de Russen en hun
worldcup voetbal. Dat zou de
finale afrekening zijn met hun
Nemesis, de gevreesde, gehate en
tot nog toe onaantastbare Vitali
Moetko. Die is ex-voorzitter van
Zenit Sint-Petersburg, ex-voorzit-
ter van de Russische voetbalbond,
minister van Sport tussen 2008
en 2016, voorzitter van de
Russische succesvolle kandida-
tuur voor de worldcup en lid van
de FIFA Council, het hoogste
bestuursorgaan van wereldvoet-
balbond FIFA.

Moetko wordt door alle infor-
manten aangewezen als de man
die namens Poetin het doping-
programma overzag. Ook
Rodtsjenkov heeft uitgebreid
getuigd over zijn vergaderingen
met de minister van Sport. Dat de
zaak ook in Rusland zelf wordt
gevolgd en Moetko stilaan aange-
schoten wild is, bewijst Ksenia
Sobchak, de vrouwelijke presi-
dentskandidate bij de volgende
verkiezingen. TV-ster Sobchak,
die nochtans voor haar politieke
aspiraties toestemming ging vra-
gen bij familievriend Poetin, heeft
openlijk om het ontslag van
Moetko gevraagd.

De coulissen van Lausanne
zijn duidelijk: “Moetko is de
zwakke flank van Poetin. Als hij
te veel vuilnis in zijn hoek krijgt,
en uiteindelijk wordt geslacht -
offerd, zitten we toch al bij de vice-
eersteminister van de Russische
republiek. Dichter bij de zon 
zullen we nooit geraken, maar 
de zon zal wel wat moeten 
dimmen.”

Olympische Winterspelen in
PyeongChang (Zuid-Korea),
van 9 tot en met 25 februari
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Gisteravond
Charleroi - KV Mechelen
Matchverslag op pagina 23

Zaterdag 18/11
Moeskroen - Anderlecht 18.00
KV Kortrijk - STVV 20.00
Eupen - Antwerp 20.00
Standard - KV Oostende 20.00

Zondag 19/11
Zulte Waregem - Racing Genk 14.30
Club Brugge - W.-Beveren 18.00
Lokeren - AA Gent 20.00

Eerste klasse A – speeldag 15

voor Winterspelen te vermijden

sportreus Rusland
te laten tot de Spelen, maar gaf de sportbonden de
vrijheid om al of niet Russische atleten te aanvaar-
den. De mondiale atletiekfederatie IAAF hield
zowat alle Russen weg uit Rio en sindsdien is hun
voorzitter Sebastian Coe persona non grata.

De beslissing van het IOC kon op weinig begrip
rekenen, maar was de enige logische omdat nog
niet alle rapporten waren gepubliceerd en omdat
de sportbonden de laatste zeg hebben over de deel-
name van atleten aan de Olympische Spelen.
Vandaag is de situatie rond de Russische staats -
doping veel duidelijker en lijkt men in Lausanne
te neigen naar een advies tot uitsluiting.

De olympische coulissen doen er vandaag het
zwijgen toe of praten alleen anoniem. “De kwestie
ligt erg gevoelig. De druk is enorm. Het IOC wil als
één geheel een beslissing nemen, zodat die niet op
het bordje komt van enkele personen, want de
wraak van Poetin zal niet min zijn. Niemand wil
oorlog met die man.”

Lausanne weet dat de Russische president het
dossier hoogstpersoonlijk opvolgt en gevoelige ver-

gaderingen worden soms op onvoorspelbare plaat-
sen georganiseerd om afluisteren te voorkomen.
Het IOC zit verspreid over verschillende gebouwen,
zolang het nieuwe hoofdkwartier niet af is. Daarvan
wordt gezegd dat er na de oplevering een budget
is voorzien om alle afluister materiaal op te sporen
en te verwijderen.

Rusland voert nog elke dag de druk op. De bewe-

ring van Poetin dat de dopingbeschuldigingen een
poging zijn van de VS om de aanstaande presi-
dentsverkiezingen in zijn land (en hemzelf dus) te
boycotten lijkt lachwekkend, maar ze wordt zonder
verpinken bevestigd door de Russische minister
van Sport en ex-goudenmedaillewinnaar in het
schermen Pavel Kolobkov: “Rusland schuldig aan
staatsdoping is een verzinsel van sommige staten
(lees: de VS, HVDW), maar ik ben ervan overtuigd
dat de onschuldige atleten niet zullen boeten voor
die enkelingen die een grens hebben overschreden.
Het IOC is een wijze instelling.”

Het IOC is in de eerste plaats een instelling waar
de pleitbezorgers voor Rusland stevige posities
hebben ingenomen en de Noord-Amerikanen met
de jaren zwakker werden. Her en der werden getui-
genissen van sportofficials en atleten verzameld
en op geregelde tijden in een persbericht gegoten,
met steeds dezelfde teneur: “Straf de schuldigen,
maar niet de onschuldigen.”

Toen de nationale antidopingorganisaties
(NADO’s) enkele weken terug vroegen Rusland uit

‘Het IOC wil als één geheel 
een beslissing nemen, zodat

die niet op het bordje van
enkele personen komt. Want 

Poetins wraak zal niet min zijn’
ANONIEME BRON BINNEN 

HET INTERNATIONAAL OLYMPISCH COMITÉ

► President
Vladimir 
Poetin en 
rechterhand
Vitali Moetko
kijken naar
de skicompe-
titie tijdens
de Winter-
spelen van
Sotsji 2014.
De twee 
ontkennen
het Russisch
doping -
systeem. © AP


