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Deelname aan Tokio 2020 hoogst onzeker na gemiste deadline en fraude

‘Schors die Russische
Rusada toe dat zijn landgenoten bedrog hebben
gepleegd.

Vladimir Poetin en zijn sportminister Pavel
Kolobkov zullen zich de ogen hebben uitgewre-
ven. Vervolgens zullen hun oren zijn beginnen
te tuiten en niet zeker dat ze de hele 21 minuten
hebben uitgekeken. Een paar vragen verder
wijst Ganus al met een beschuldigende vinger
naar de minister van Sport Kolobkov, zesvoudig
medaillewinnaar in het schermen en bevriend
met de grote baas. “Hij is verantwoordelijk voor
deze tragedie. Er moet iemand anders komen.” 

Over de rol van zijn president Poetin blijft
Ganus op de vlakte. “Ik heb hem nooit gespro-
ken, maar ik zou dat graag eens doen.” Zijn con-
clusie is wel zonneklaar: “Wij Russen hebben
het weer eens verknoeid en als dat niet tot een
zware straf leidt, wat dan wel?”

RUIM TWEEDUIZEND URINESTALEN
Verknoeid is licht uitgedrukt. De zoveelste Rus-
sische overtreding van de dopingregels komt
hierop neer. Na hun rehabilitatie in september
van vorig jaar bij het wereldantidopingagent-
schap WADA – die kreeg veel kritiek maar ach-
teraf bekeken was het een geniale zet – werden
de Russen verplicht om mee te werken aan het
onderzoek. Ze moesten onder meer tegen 31
december van vorig jaar een authentieke kopie
van de analytische data aan het WADA bezorgen
en een maand later de meer dan tweeduizend
urinestalen die het lab in bewaring had.

Dat ging al meteen mis. Aan die eerste voor-
waarde werd een maand te laat voldaan en de
stalen kwamen pas in april van dit jaar vrij. Ter-
wijl de hardliners in de sport schreeuwden om
strenge straffen, togen de analytici van het
WADA onder leiding van een Duitse ex-politie-
man gespecialiseerd in cybercriminaliteit in alle
stilte aan het werk.

Hun bevindingen waren niet minder dan hal-
lucinant:

- De data waren niet compleet en niet cor-
rect.

- Honderden data tot en met 2015 (zie LIMS-
Sobolevski-Migachev in de tijdslijn) waren ver-
dwenen uit de kopie van 2019.

In Rio waren alleen de Russische atleten
niet welkom, in Pyeongchang moest het
Russisch team een tijdje op de strafbank.
Na het zoveelste bedrog buigt het mondiale
antidopingagentschap WADA zich maandag
over een aanbeveling tot een échte 
schorsing van Rusland.

HANS VANDEWEGHE

In de late namiddag van 22 oktober lichtten
meer dan enkele lichtjes op in de controle -
kamers van de verschillende intelligentiedepar-
tementen van de Russische republiek. Dat de
Duitse tv was langsgegaan bij Joeri Ganus, hoofd

van Rusada, dát was geen geheim. De SVR, de
GU, de FSB, alle afgekorte geheime diensten in
Rusland hadden elke stap van die Duitsers op
Russisch grondgebied gevolgd. Wat hun man-
netje Ganus precies had gezegd en of hij zich
de aanbevelingen ter harte had genomen, dat
was nog afwachten.

IJdele hoop. Het Rusada heeft een geschie-
denis van dissidenten (zie tijdslijn) en Ganus
lijkt die traditie in eer te houden. Voor wie in
dopingtoestanden is geïnteresseerd: zoek het
op via YouTube of op de site van ARD – Ganus
intikken volstaat. Al na enkele minuten, zonder
dat er expliciet wordt naar gevraagd, geeft de
CEO van het Russische antidopingagentschap

10
tien medailles. Dat is de oogst
die het statistische bureau 
Gracenote voor België voor 
tokio 2020 voorspelt. het zou
een naoorlogs record zijn. In
Rio gingen de Belgen met zes
medailles aan de haal. Door de
goede resultaten in 2018 (26
EK-podia, 14 wK-podia) kwam 
Gracenote nu uit op tien. ook
de premies zijn bekend: 50.000
euro voor goud, 30.000 voor
zilver en 20.000 voor brons. (Vh)

Historie vol doping

2008
Russische atleten en roeiers worden in
de aanloop naar Peking uitgesloten van
de olympische spelen omwille van
fraude met urinestalen.

2010
In de marge van de winterspelen van
Vancouver raakt bekend dat Russische
biatleten en langlaufers zich massaal
zouden doperen. 
Inmiddels is een werknemer van het
Russische antidopingagentschap Ru-
sada (Joeri stepanov, wiens vrouw Julia
atlete is) begonnen met lekken naar het
wereldantidopingagentschap wADA
van info over systematische doping.

2011
De directeur van het Rusada, Grigori
Rodtsjenkov, en zijn zus worden door
de Russen beschuldigd van fraude bij
dopingcontroles en afpersing van 
atleten met dopingproblemen. Rodt -
sjenkov probeert zelfmoord te plegen,
belandt in het ziekenhuis maar gaat 
na genezing vrijuit en wordt weer 
directeur van het Rusada. “Met de 
verplichting mee te werken aan het 
dopingprogramma”, zegt hij zelf.

2012
In december mailt Daria Pisjalnikova
(zilver op de spelen van Londen in het
discuswerpen) het wADA over een
staatsgestuurd dopingprogramma. 
Later wordt ze zelf met terugwerkende
kracht betrapt en verliest haar medaille.

2014
op de winterspelen in het eigen sotsji
wint Rusland 33 medailles, het hoogste
aantal ooit, maar later zullen dertien
medailles worden afgenomen na be-

aan. sobolevski werkt vandaag op het
dopinglab in Los Angeles. Zijn vriend
was de It’er van Rusada en heeft ko-
pieën mee van het LIMs, het Lab Infor-
mation Management system waar alle
data van alle atleten en analyses op
staan.

In november schorst de internatio-
nale atletiekbond IAAF Rusland voor
onbepaalde tijd.

op 10 november neemt Rusada-
 directeur Rodtsjenkov ontslag. hij
slaagt erin diezelfde week met dank
aan zijn permanent internationaal con-
gresvisum te vluchten naar de Vs, waar
hij sindsdien als klokkenluider in be-
scherming is genomen en een andere
identiteit kreeg.

wezen fraude met door de geheime
diensten verwisselde stalen. Na een be-
roep bij het Arbitragetribunaal voor de
sport (tAs) in Lausanne verliest Rusland
er uiteindelijk slechts vier.

In december komt het Duitse ARD
met een eerste documentaire over het
Russische staatsgestuurd doping -
programma. De Russen ontkennen en
zijn dat blijven doen.

2015
Die zomer arriveren twee Russen met
vakantie in de Verenigde staten. tim
sobolevski en zijn partner oleg Micha-
gev zijn werknemers van Rusada en zijn
de homofobie in hun thuisland en de
doping praktijken moe. Ze vragen asiel

2016
In februari overlijden twee medewer-
kers van het Rusada, Vjatsjeslav sinev
en Nikita Kamaev, overwacht. hun
dood veroorzaakt paniek in Rusland en
daarbuiten. 
half juli komt het eerste deel van het
McLaren-rapport naar buiten. Zonder
harde bewijzen, waardoor het Interna-
tionaal olympisch Comité (IoC) Rus-
land niet kan/mag schorsen. De IAAF
laat slechts twee zuivere Russische 
atleten toe. In december verschijnt deel
twee en daaruit blijkt dat tussen 2011
en 2015 minstens duizend Russische
gedopeerde sporters vrijuit gingen. De
hele sotsji-machinatie met verwisselde
stalen wordt ook uit de doeken gedaan.

2017
het jaar gaat op aan onderzoeken en
verwijten heen en weer tussen Rusland,
het wADA en het westen. op 5 de-
cember schorst het IoC het Russisch
olympisch Comité voor de winterspe-
len van 2018, maar laat cleane Russen
toe onder de olympische vlag en de

Golazo past voor nieuwe wereldbeker
tige te blijven organiseren. Als
Golazo niet in de wereldbeker
stapt, wordt Flanders Classics
mogelijk verplicht om een aan-
tal Superprestige-manches over
te hevelen naar de wereldbeker
om die gevuld te krijgen, waar-
door de Superprestige wordt
uitgehold. Wat de baan vrij-
maakt voor… Golazo. Wordt dit
spel hier gespeeld?

Golazo werd de voorbije we-
ken gealarmeerd toen bleek dat
Flanders Classics zonder hun
medeweten steden en gemeen-
ten heeft gecontacteerd voor
een samenwerking, terwijl Go-
lazo op die locaties al crossen
heeft. Impens: “Wij vinden dit
heel vreemd. Tenslotte zijn wij

eigenaar van die wedstrijden. Ik
lees en hoor verklaringen waar-
uit blijkt dat Flanders Classics
ruim voldoende kandidaturen
heeft voor de wereldbeker (31,
red.). Waarom moeten die ste-
den en gemeenten dan nog 
gecontacteerd worden?”

Van de zeventien Golazo-
crossen maakt enkel Namen
vandaag deel uit van de wereld-
beker, in principe komt daar
dus volgend seizoen een einde
aan. De andere crossen zijn
Eeklo, Pelt, Leuven, Beringen,
Oudenaarde (Koppenberg),
Niel, Hamme, Kortrijk, Zonho-
ven, Antwerpen, Ronse-Kluis-
bergen, Sint-Niklaas, Loenhout,
Bredene, Baal en Brussel. (BA)

Welke crossen maken 
volgend jaar deel uit van 
de nieuwe wereldbeker?
Het mysterie wordt steeds
groter nu evenementen -
bureau Golazo (voorlopig)
niet geïnteresseerd blijkt.

Dit is geen oorlogsverklaring
zegt Christophe Impens, CEO
van Golazo. Ja, Flanders Clas-
sics heeft de organisatierechten
van de wereldbeker in handen
gekregen van de wielerunie UCI
terwijl ook Golazo een bod had
gedaan. En ja, de twee partijen
hebben in dit dossier andere
belangen. “Maar we zijn geen
vijanden”, benadrukt Impens.

Volgens Golazo is er nog te

Eli Iserbyt, hier zwoegend 
in Tabor, is momenteel leider 
in de wereldbeker veldrijden.
© Photo NEws

veel onduidelijkheid, zowel fi-
nancieel, sportief (hoeveel vrij-
heid krijgen de renners om zelf
hun programma op te stellen?)
als commercieel (hoe worden
marketingrechten verdeeld?). 

Tweede punt is de kalender.
Golazo heeft op dit moment ze-
ventien crossen in zijn porte-
feuille en is medeorganisator
van nog zes andere wedstrij-
den. De vraag is wanneer die
kunnen plaatsvinden als de we-
reldbeker bijna alle zondagen
van oktober tot januari opeist.
Golazo zit daarover binnenkort
samen met de UCI.

Dan is er nog de vraag hoe-
veel vrije crossdagen Flanders
Classics wil om zijn Superpres-

De Russische
vlag wappert

tijdens de
Olympische

Winterspelen
van Pyeong -

chang in
2018. Vraag
is of de vlag
straks ook in
Tokio te zien
zal zijn. ©  EPA
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Ik heb op het court alles bereikt. Nu wil ik 
de wereld rondreizen en mensen bewust 
maken van het bestaan van gewrichtsreuma

CAROLINE WOZNIACKI (29) STOPT NA DE AUSTRALIAN OPEN MET PROFTENNIS, OP INSTAGRAM

column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Het tijdritdilemma

et blijft een van de grote mysteries
van de Belgisch topsport: ondanks
een bijna totale desinteresse de laat-
ste drie decennia is tijdrijden ineens
een Belgisch specialisme geworden.
Ineens was daar Yves Lampaert,
daarna kwam Victor Campenaerts.
Nog iets later probeerde Remco Eve-
nepoel hoe het voelde om een uurtje
plat te liggen en dat voelde goed.

Campenaerts verbeterde in april in Mexico het
werelduurrecord, Evenepoel won zilver op het
WK in Harrogate. Tussen Mexico en Harrogate
won Wout van Aert de tijdrit in de Dauphiné
en aansluitend werd hij ook Belgisch kampi-
oen, waarbij hij Lampaert, Evenepoel en Cam-
penaerts klopte.

Resultaat van dat wonder-
baarlijke 2019: niet alleen
heeft België twee quotaplaat-
sen voor de olympische tijdrit
en vijf kandidaten, maar in te-
genstelling tot vorige Olympi-
sche Spelen toen het smeken
was om een wegwielrenner te
vinden die ook de tijdrit wilde
rijden, hebben ze nu alle vijf
goesting. Het grootste verschil:
ze kunnen alle vijf prijs rijden.
De vijfde is overigens Thomas
De Gendt, die zichzelf een hele
tijdrijder vindt en hij heeft nog
gelijk ook.

Eén wielrenner is al zeker
van zijn nominatieve quota-
plaats en dat is Remco Evene-
poel, die op het wereld -
kampioenschap alleen in
Rohan Dennis zijn meerdere
moest erkennen. Normaal had
Victor Campenaerts zich ook geplaatst voor
Tokio 2020. Daarvoor moest hij gewoon bij de
eerste acht eindigen op het WK, maar dat lukte
niet. Campenaerts kwam ten val en werd elfde.
Was hij op zijn fiets blijven zitten, dan hield
deze column hier op.

Het was die woensdag in de mixed zone in
Harrogate meteen duidelijk dat dit een heel
vervelend scenario was, want wie moest nu 
de tweede tijdrijder op het WK worden? Een
superspecialist of toch maar een wegrenner
die later in de week ook goed uit de voeten zou
kunnen op het erg selectieve parcours? Dat
vraagstuk is vandaag nog steeds hangende en
voorlopig is er geen oplossing en dus ook geen
tweede naam.

Aldus tekent zich een dilemma af voor de
wielerbond: kan die het zich veroorloven om
werelduurrecordhouder Victor Campenaerts
thuis te houden? En zo ja, ten voordele van
wie? In een normaal sportland en in een an-
dere sport zou men kiezen voor de combinatie
beste atleet/beste voorbereiding, dus Campe-

naerts. Alleen zijn wij geen normaal sportland
en is wielrennen een beetje een aparte sport
waarin andere dan sportieve belangen spelen
en de logica van de topsport soms ver zoek is.

De wielerbond moet zijn prioriteiten bepa-
len. Wat is belangrijker: één, misschien twee
medailles halen in het tijdrijden? Of voluit gaan
voor Remco Evenepoel in de wegrit? Een com-
binatie van beide nummers met Evenepoel
twee keer als speerpunt? Voor wie niet mee is
met de hele toestand van quota- en andere
plaatsen: België heeft zeven plaatsen (twee
voor de tijdrit en vijf voor de wegrit) maar ei-
genlijk zijn dat er vijf want dat is het maximaal
aantal wegrenners dat een land naar de Spelen
mag afvaardigen. Twee tijdrijders moeten ook
de wegrit rijden of omgekeerd.

Zoals de kaarten nu liggen,
gaat het voor de tweede start-
plaats in de tijdrit tussen 
Campenaerts en Van Aert. De
eerste heeft bewezen dat hij
kan pieken als hij 100 procent
naar een evenement toeleeft.
De tweede heeft bewezen dat
hij een hele grote motor heeft,
als hij tenminste snel weer zijn
oude niveau haalt.

Van de week stonden ze
samen in de krant. Ook dat is
wielrennen: keiharde concur-
renten en toch beschaafd
samen een interview geven.
Campenaerts wil die tweede
plek, Van Aert ook. Campena-
erts had die plaats kunnen
eisen op basis van zijn status
maar deed dat niet. Van Aert
excuseerde zich dan weer
bijna voor zijn olympische

droom. Was een van beiden nog in dienst bij
een ploeg gesponsord door de Nationale Lote-
rij, dan had de wielerbond de knoop al lang
doorgehakt, maar zowel Van Aert (het Neder-
landse Jumbo-Visma) als Campenaerts (het 
Japanse NTT, vroeger Team Dimension Data)
rijdt in het buitenland.

De logica bestaat erin dat Campenaerts
voorlopig het tweede olympisch ticket krijgt,
zich volle bak mag voorbereiden op de Olym-
pische Spelen (dat wil zijn ploeg ook) en op
een vastgesteld tijdstip vormbehoud toont.
Geen enkele andere renner zal zo minutieus
kunnen en willen focussen voor dat ene uur
olympisch zo hard mogelijk rijden als Campe-
naerts. Haalt hij tegen juni geen niveau, dan
wordt het plan B. Of dat Van Aert moet zijn, zal
nog moeten blijken. De Gendt idem. 

Toch even deze slotbemerking: renners die
zichzelf de nek afrijden in de Tour en de Spe-
len snel-snel meepakken, die tijd hebben we
hopelijk achter ons. Olympische Spelen zijn
belangrijker dan een rit in Tour.

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts op de piste in Gent. In tegenstelling tot Remco
Evenepoel is hij nog niet zeker van een olympische selectie. © BELGA

De logica is dat
Campenaerts
voorlopig 
het tweede
olympisch
ticket krijgt en
op een bepaald
tijdstip
vormbehoud
toont. Zo niet
volgt plan B
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Vlaamse Reus
gaat naar
Meesseman

De eerste sportprijs is uitgereikt:
gisteren mocht Sonja Tankrey,
de moeder van Emma Meesse-
man, de Vlaamse Reus ophalen
voor haar 26-jarige dochter.
Ruim tweehonderd Vlaamse
sportjournalisten en -medewer-
kers verkozen Meesseman (684
punten) boven gymnaste Nina
Derwael (565) en renner Victor
Campenaerts (214). Ze volgt
Derwael op, die de trofee in
2017 en 2018 ontving. Het is
de eerste keer dat een basket-
balspeelster een individuele prijs
krijgt. Meesseman schreef dit
jaar geschiedenis: ze won met
Washington de WNBA-titel en
werd uitgeroepen tot beste
speelster van de Finals. (VH)

Discuswerper Milanov is
topsportcontract kwijt
Tweeënzestig atleten lopen ge-
lukkig rond op de olympische
stage in Belek, eentje niet: 
discuswerper Philip Milanov
kreeg te horen dat zijn tewerk-
stellingscontract niet wordt 
verlengd. Zijn trainer en vader
Emil staat straks eenzelfde lot
te wachten. “Op acht maanden
van de Spelen. Kun je dat 
geloven?”, baalt vader Milanov.
“We worden als een biefstuk op
straat gegooid.”

De timing is ongelukkig er-
kent Rutger Smith, sinds een
maand topsportcoördinator
van de Vlaamse Atletiekliga.
“Maar de contracten lopen nu
eenmaal in deze periode af en
we moesten keuzes maken.”

Sinds zijn zilver op het WK
atletiek in 2015 en op het EK in
2016 kon de inmiddels 28-jarige
Brugse atleet met Bulgaarse
roots niet meer overtuigen. Hij
werd vooral afgeremd door
blessures en pijn aan de rech-
tervoet. Op het WK in oktober
overleefde Milanov de kwalifi-
caties niet, hij werd pas 29ste. 

“Met zo’n resultaat kan ik
een contractverlenging niet ver-
dedigen”, legt Smith uit. “Hij
krijgt wel een olympische
beurs. Met dat bedrag kan hij
al zijn kosten inbrengen. En 
zodra hij de olympische limiet
gooit, hij kan opnieuw aan-
spraak maken op een con-
tract.” (VH)

- De kopie bevatte ook ontelbare veranderin-
gen en antidateringen.

- Mailverkeer werd aangepast en veranderd
om getuigen te incrimineren.

- Op 23 oktober, na de eerste vragen van het
WADA over die fraude, kwamen de Russen met
nieuwe data die ze “nog hadden gevonden”;
ook die bleken vol te zitten met vervalsingen.

Met de bekentenis van Ganus kunnen we
twee kanten uit. Volgens Peter Van Eenoo van
het Docolab in Gent is de kans erg groot dat
Rusada het licht heeft gezien. “Het nieuwe Ru-
sada laat vaak stalen bij ons analyseren, zoals
in andere Europese labs, en de samenwerking
is erg transparant. Anderzijds hou ik altijd een
slag om de arm.”

Wat als Ganus mee in het Russische complot
zit? Die these is op zijn minst even plausibel als
dat hij de zoveelste gedegouteerde is in het Ru-
sada. De kans dat de Russen zich weer hebben
vergist in het aanstellen van een nieuwe baas

in de dopingbestrijding lijkt klein, maar afge-
zien daarvan hebben ze in alle andere aspecten
van de zaak onwaarschijnlijk geblunderd. Het
geknoei met de databases is ofwel amateurisme
van een kinderlijke naïviteit of ze rekenen op
de twijfel die bij enkele sportprominenten zal
ontstaan.

Het Russische antwoord is vrij simpel en
zaait verwarring: “Ho maar, de database die wij 
hebben overhandigd is correct; de database die
jullie hebben is vervalst door jullie klokkenlui-
der(s).” Die bewering hebben de onderzoekers
van het WADA inmiddels kunnen counteren.
Uit de achterliggende cyberdata is makkelijk te
achterhalen wanneer en hoe de data zijn aan-
gepast en op dat moment waren de drie naar
de VS gevluchte Russen niet meer in Moskou.

DEUR OP EEN KIER
Maandag zal het WADA een beslissing advise-
ren aan de internationale sportbonden, het In-
ternationaal Olympisch Comité (IOC) op kop.
Dat wordt ongetwijfeld ‘schorsen, die Russi-
sche handel’. De mondiale atletiekfederatie
IAAF zal niet op de stappen terugkeren: het
aantal Russische atleten dat volgende zomer
in Tokio loopt, springt en werpt zal op twee
handen te tellen zijn. 

Hoe het IOC zal reageren, is minder voor-
spelbaar. Sportpaus Thomas Bach, die in 2013
mede met de zegen van Poetin opvolger werd
van Jacques Rogge, wees onlangs nog op de
onschuld van de cleane Russische atleet.

Bach wil wellicht de deur op een kier hou-
den, zoals in Pyeongchang bij de Winterspelen
van 2018. De hele kwestie zal draaien rond hoe-
veel ‘Russia’ te zien zal zijn in Tokio. Uiteinde-
lijk liepen de Russen in Zuid-Korea rond in hun
kleuren en met ‘Olympic Athlete from Russia’
op de rug. Alleen hun vlag werd niet uitgehan-
gen en hun volkslied is ook niet gehoord toen
de medailles hun kant uitkwamen.

Niet in rood-blauw-wit maar in appelblauw-
zeegroen en Olympic Athlete op de rug, een
beetje zoals de excuusploeg met olympische
vluchtelingen, dat zou een mooi compromis
zijn voor Tokio.

handel’

omschrijving Olympic Athlete from
Russia (OAR).

2018
Hoewel twee cleane Russen worden
betrapt op de Winterspelen, laat het
IOC Rusland opnieuw toe in de olym-
pische familie. Ondertussen gaat de
hertesting van oude stalen van 2008 en
2012 onverminderd door en maken de
Russen een kwart uit van de retroactief
geschorsten.
In september besluit ook het WADA de
schorsing van Rusland op te heffen,
met als voorwaarde dat de database
van het Rusada voor eind dat jaar in
hun bezit is. Het IAAF houdt de ban in
stand.

2019
De gevraagde documenten worden
overhandigd, maar na de deadline. Uit
analyse blijkt dat die massaal zijn ver-
valst. Maandag beslist het WADA, met
nieuwe voorzitter Witold Banka, meer
dan waarschijnlijk om het Rusada en
Rusland op non-actief te zetten. (HVDW)

‘Wij Russen hebben het 
weer eens verknoeid en 
als dat niet tot een zware
straf leidt, wat dan wel?’

JOERI GANUS
HOOFD VAN HET RUSSISCHE

ANTIDOPINGAGENTSCHAP RUSADA


