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Alberto Salazar, coach van het Nike Oregon Project, riskeert vier jaar schorsing voor mogelijke dopingovertredingen

De beste langeafstandscoach in de historie
van de atletiek is uit de sport verbannen
voor vermeende inbreuken tegen 
de dopingregels. Maar Alberto Salazar,
gesteund door zijn atleten, Nike en 
een hele rits anderen, laat het daar 
niet bij en stapt naar het TAS.

HANS VANDEWEGHE

Zes jaar na de eerste geruchten over grensover-
schrijdend medicinaal gedrag in het Nike Oregon
Project denkt het Amerikaanse antidopingagent-
schap Usada eindelijk genoeg bewijs te hebben
om Alberto Salazar (61) en zijn endocrinoloog
Jeffrey Brown te schorsen. Salazar zou zich heb-
ben bezondigd aan het in bezit hebben en trans-
porteren van testosteron (wellicht voor eigen ge-
bruik), het promoten van infusen met L-carnitine
(een niet-verboden voedingssupplement), het be-
moeilijken van dopingcontroles en – dé smoking
gun, aldus Usada – het toedienen van een te grote
hoeveelheid L-carnitine bij een hulpcoach die als
haas fungeerde op training. 

Conclusie van Usada: Salazar liet winnen pre-
valeren op de gezondheid van zijn atleten. Straf:
vier jaar.

De Nederlandse Sifan Hassan – Ethiopische
met een Nederlands paspoort sluit beter aan bij
haar fysiologie – had vorige week op de openings-
dag van het WK atletiek in Doha in haar 10 kilo-
meter de laatste anderhalve kilometer afgedraaid
in 3:59, de negende snelste tijd van het jaar op
de 1.500. Hassan (pr van 3:55) trok haar schou-
ders op en grapte na haar wereldtitel op de
10.000 meter nog dat ze met haar coach Salazar
ruzie zou moeten maken over welk ander num-
mer ze in Doha nog zou lopen. Salazar wilde de
5.000, zij de 1.500.

Eergisteren deed Hassan haar zin en liep ze in
de halve finale van de 1.500 helemaal van achte-
ren in één ruk naar voren om te winnen. Vandaag
in de finale is ze de grote favoriete op die 1.500.
Salazar had niks meer te zeggen. Meer zelfs, hij
zag zijn accreditatie geannuleerd en werd weg-
gestuurd. Niet door haar maar door de interna-
tionale atletiekfederatie IAAF, nadat maandag-
nacht een bericht was binnengelopen dat Usada
een ban van vier jaar had uitgesproken.

OPGEJAAGD WILD
Finally, slaakten velen een zucht. Maar evenveel
hadden als reactie: ridiculous.

Eindelijk of belachelijk, top of donkere magie,
dat is nu het debat. Niet de minsten sprongen in
de bres voor hem. Wereldrecordhouder op de
marathon en fervente dopinghater Paula Rad-
cliffe had het net niet over spijkers op laag water
en vond dat er te veel energie en geld in dit on-
derzoek was gegaan. Nike, dat een building op
de campus in Beaverton naar Salazar heeft ge-
noemd, bleef bij monde van de CEO vierkant
achter hem staan. Het heeft er alle schijn van dat
Salazar het juridische apparaat van Nike zal kun-
nen gebruiken om zijn straf bij het Arbitrage -
tribunaal voor de Sport (TAS) aan te vechten.

Is dit de val van een mythische coach die de
grenzen heeft opgezocht en overschreden, of

heeft het Usada zijn macht te veel opgerekt? Sa-
lazar hééft in een grijze zone geëxperimenteerd.
Of zijn atleten daarbij betrokken waren, is zeer
de vraag. Wat hem kan worden verweten, is zijn
vraag aan de atleten om bij dopingcontroles geen
melding te maken van de infusen met het ami-
nozuur L-carnitine. Dat is toegestaan met een 
limiet van 50 milliliter per zes uur. Salazar zegt
daarover dat hij geen slapende honden wilde
wakker maken.

Dat op Salazar wordt gejaagd, staat als een
paal boven water. De BBC zit al langer met twijfels
en vond getuigen die bereid waren een boekje

open te doen over zijn Nike Oregon Project
(NOP), dat in 2001 was gestart en tot doel had op
de atletiekbaan de Afrikanen het hoofd te bie-
den. De BBC was bovenmatig geïnteresseerd om-
dat hun eigen Somalische Brit Mo Farah richting
Salazar was getrokken. Uiteindelijk zou Usada
dertig getuigen vinden om over de al of niet ille-
gale praktijken van Salazar te getuigen, onder
wie ex-marathonloopster Kara Goucher en voor-
malig NOP-coach Steve Magness.

Bij de eerste geruchten was ook sprake van
het overdreven toedienen van schildklierhor-
moon, slaappillen, pijnstillers en astmamedicatie
aan zijn atleten, maar van die beschuldigingen is
nu geen sprake meer. Wat dan met die andere
feiten? Is het toedienen van een infuus aan een

hulpcoach die niet in competitie uitkomt wel ver-
boden? Is het toedienen van testosterongel aan
zichzelf en aan zijn zoons verboden? Wellicht
niet. Is het slim? Ook niet, en de uitleg die daarop
volgde – “ik wil weten of mijn atleten niet onge-
merkt testosteronzalf krijgen opgesmeerd” – is
dat nog minder.

BEWONDERING VOOR ARMSTRONG
Salazar kwam in 2015 met een gedurfd statement
dat deed denken aan Lance Armstrong, die hij
trouwens adviseerde om met L-carnitine te wer-
ken toen die weer triatleet wilde worden. “Ze
zullen eerder het lichaam van Jimmy Hoffa vin-
den dan bewijzen tegen mij.” Hoffa was een be-
kende vakbondsleider met maffiaconnecties die
in 1975 verdween en van wie het lichaam nooit is
gevonden.

Salazar heeft het Usada en zijn kolerieke baas
Travis Tygart met zijn opgestoken middelvinger
op de zenuwen gewerkt. Dat Salazar zijn bewon-
dering voor Armstrong nooit heeft verborgen,
heeft dat nog versterkt. Dat Nike nooit een prijs
betaalde voor de steun aan Armstrong en vier-
kant achter het Oregon Project van Salazar bleef
staan, maakt alles nog erger.

Toch zitten er elementen in het Amerikaanse
dossier die het Usada voor het TAS als een boe-
merang in het gezicht kunnen treffen. Het arbi-
tragepanel van Usada schrijft namelijk letterlijk
dat Salazar niet werd gedreven door slechte be-
doelingen om dopingovertredingen te begaan.
Het panel was zelfs verbaasd over de voorzich-
tigheid van de betrokkene bij elke nieuwe tech-
niek of substantie in relatie tot de WADA-regels.
Een getuige bevestigt dat hij er steeds op ha-
merde dat de regels werden gevolgd. Volgend 
aflevering: binnenkort op uw scherm vanuit 
Lausanne.

De Amerikaan Alberto Salazar traint absolute toppers. Volgens
critici zocht hij in zijn zucht naar perfectie de grens op. © EPA

Salazar vroeg zijn atleten
om bij dopingcontroles
geen melding te maken 

van de infusen met 
het aminozuur L-carnitine

‘Ik wéét dat ik
progressie heb

gemaakt, het is er
gewoon niet veel
uitgekomen op

competities’
NAFI THIAM

Afgepeigerde Thiam neemt vier weken rust
Meer dan één trainer merkte

al op dat de techniek bij Thiam
niet op punt staat. Waarom 
laten Roger Lespagnard en zijn
atlete zich niet bijstaan door
een specialist? Dat is niet onge-
bruikelijk in de meerkamp. Bij
Lespagnard ligt het thema ge-
voelig. Hij weet dat een verant-
woordelijke van de Vlaamse at-
letiekliga al eens probeerde om
Thiam naar een andere trainer
te brengen. Begrijpelijk dat de
Luikenaar zijn territorium nu
afbakent.

De strategie van Lespagnard
bestaat erin om haar sterke
punten, de spring- en werp-
nummers, nog sterker te ma-
ken. Met andere woorden:

Thiam moet de speer rond 60
meter kunnen gooien (huidig
pr: 59,32) en de kogel over 16
meter (pr: 15,41). In het hoog-
en verspringen moet ze regel-
matiger haar records van 2,02
meter en 6,86 meter kunnen
benaderen. Zo moet ze de kloof
op Katarina Johnson-Thompson
verder uitbouwen om haar
mindere loopnummers te com-
penseren.

Johnson-Thompson en haar
Franse trainer schaafden net de
minpunten bij en bestendigden
wat goed was. Een succesvolle
tactiek, zo bleek.

Thiam: “Ik wil me op alle
proeven verbeteren. Ik kon
door omstandigheden in com-

‘Het enige wat ik nu wil, is
slapen.’ Sorry, Nafi Thiam,
maar de sportpers in Doha
wilde toch een reactie na
dat WK-zilver.

Pas om vijf uur ’s ochtends
haalde Thiam haar bed. Inter-
views, persconferentie, doping-
controle: ze zag er werkelijk af-
gepeigerd uit. “Het bobijntje is
helemaal af. Ik was een heel
jaar non-stop bezig en het was
al niet makkelijk met die twee
blessures. Ik ga blij zijn als dit
interview gedaan is, dat zeg ik
eerlijk. Ik neem minstens vier
weken rust om te recupereren.”

Hoe denkt ze, op tien maan-
den van de Spelen, het pro-

bleem van haar elleboog op te
lossen? Ze had er een eerste
keer last van in Rio 2016, ver-
volgens in juni in Talence en nu
weer in Doha. Thiam zucht: “Ik
ben geen dokter. Eerst de testen
afwachten. Het enige voordeel
is dat er nu geen tijdsdruk is.”

De oorzaak van de nieuwe
pijnscheut is niet ver te zoeken.
Thiam voerde de beweging
technisch niet uit zoals het
hoort. Dat beseft ze zelf ook.
“Als ik niet zo sterk zou zijn in
het speerwerpen, dan zou de
impact minder groot zijn. Maar
wanneer je zoals ik hard gooit
om 60 meter te halen, dan
moet de techniek helemaal op
punt staan.”

petitie nog niet tonen wat ik
waard ben op de 800 meter,
terwijl ik daar op training al
hard aan heb gewerkt. Ook op
de 200 ben ik sneller gewor-
den, maar in wedstrijden liep
ik vaak met tegenwind. Ik wéét
dat ik progressie heb gemaakt,
het is er gewoon niet veel uit-
gekomen op competities. On-
danks twee blessures heb ik dit
jaar toch op vier onderdelen
mijn record verbeterd.”

In een olympisch jaar gaat
Thiam niet alles overhoop
gooien. Ze zal met Lespagnard
overleggen welke veranderin-
gen nodig zijn. Maar dat is een
zorg voor later. “Wanneer mijn
geest weer fris is.” (VH)


