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Van der Poel traint allicht 
weer vanaf maandag
Mathieu van der Poel heeft een 
nieuwe stap gezet in de revalida-
tie na zijn rugblessure, die hem 
eind december tot een verplich-
te rustpauze dwong. De Neder-
lander vloog woensdag naar het 
Spaanse Denia om er gisteren 
meteen drie uur en vijftien mi-
nuten (98,4 kilometer) te � etsen. 

Van der Poel is er in de eer-
ste plaats om te testen of zijn 
rug pijnvrij blijft. Na een rust-
pauze van een maand waagde 

Van der Poel is 
in Spanje en 
test vooral of 
de rug pijnvrij 
blijft

hij zich sinds 2 februari aan 
� etsritjes tot 100 kilometer. Nu 
zet hij die revalidatie verder on-
der de Spaanse zon. 

Bij Alpecin-Fenix willen ze 
echter nog niet spreken van 
trainen in functie van het voor-
jaar. “Mathieu � etst gewoon 
wat rond in het kader van zijn 
revalidatie. Voor een profren-
ner vallen zulke korte ritjes on-
der de noemer rond� etsen. Het 
is geen hervatting van de trai-
ning”, klinkt het .

Als zijn rug ook de komende 
dagen standhoudt en hij geen 
hinder voelt op de � ets, zou Van 
der Poel volgens onze informa-
tie vanaf maandag ‘echt’ begin-
nen trainen. (HLN)
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Filippo Ganna wint in de Provence en 
wil straks schitteren in de klassiekers
Wout van Aert krijgt in het voor-
jaar een serieuze concurrent er-
bij, want Filippo Ganna (25) 
heeft zijn zinnen gezet op de 
klassiekers. Gisteren won de 
grote Italiaan met overmacht de 
proloog in de Ronde van de 
Provence. De concurrentie 
kwam er niet aan te pas in de 
openingstijdrit in de Provence. 

De man was uiteraard tevre-
den met zijn zege. “Ik ben het 
seizoen goed gestart en dat is 
� jn”, zei hij. “Ik wil wel nog be-
ter worden. Dit is nog maar het 
begin van het jaar: ik ben nog 
niet op het niveau van vorig sei-
zoen, maar ik ben content dat 
ik wel al in de buurt kom.”

Sowieso is de Provence maar 

een opwarmer voor zijn echte 
doelen dit voorjaar: Ganna 
droomt ervan te schitteren in 
de klassiekers. Een heel nieuwe 
uitdaging, maar het is hem me-
nens. 

De Italiaan zegt dat hij zich 
laat inspireren door de carrière 
van zijn idool Francesco Moser. 
In zijn entourage is te horen dat 
Ganna heel erg graag Mi-
laan-Sanremo wil winnen, maar 
ook de E3 Harelbeke, Gent-We-
velgem en Parijs-Roubiax staan 
straks op zijn programma.

Ganna reed in 2018 en 2019 
al een klassieke campagne, 
maar dat stelde weinig voor. 
Maar vandaag is hij een veel be-
tere coureur. (BVDC/BA)

Wereldkampioen tijdrijden Ganna won 
de  proloog in de Provence, de concurrentie 
kwam er niet aan te pas. © AFP

Doet Djokovic 
mee in Indian 
Wells?

Bizar persbericht van de BNP 
Paribas Open gisteren. Het ATP-
en WTA 1000-tornooi in Indian 
Wells (10-20 maart) somde 
eerst een resem vedetten op die 
het mooie weer moeten maken 
in Californië om dan, plompweg 
in het midden van de tekst, te 
melden dat Novak Djokovic, 
nummer één van de wereld en 
vijfvoudig titelwinnaar, eveneens 
ingeschreven is. Daaruit 
spreekt weinig geloof dat de 
Serviër van de partij gaat zijn 
in Indian Wells. Temeer daar het 
tornooi, in het bericht, nog eens 
duidelijk stelde dat alle deel-
nemers dubbel gevaccineerd 
moeten zijn. Van Djokovic is dat 
niet geweten. (FDW)

De megaster van het kunstschaatsen zou in de aanloop naar Peking een positieve urinetest 
hebben afgeleverd. Of het om bewust dopinggebruik ging, is nog maar de vraag. Kamila 
Valijeva (15) is ook een concurrente van de Belgische Loena Hendrickx. HANS VANDEWEGHE

Zeg niet te vlug: 
het is weer een Rus

1Wat zou Kamila Valijeva hebben 
genomen?

Trimetazidine of TMZ, een middel dat in Europa 
en meer nog in Oost-Europa vaak wordt gebruikt 
tegen angina pectoris of hartbeklemming. Daar 
zal zij op haar leeftijd en haar conditie geen last 
van hebben en als ze het daadwerkelijk heeft ge-
nomen, was het te doen om de positieve e� ecten 
op de bloedcirculatie. Trimetazidine zou de uit-
houding bevorderen. Met de nadruk op zou. Er 
zijn ook studies die aantonen dat het bij gezonde 
mensen niks doet. In de praktijk levert de bestraf-
� ng ook nooit vier jaar op.

Kamila Valijeva tijdens de kür in het kunstschaatsen voor teams. Ze is de topfavoriete voor indivi-
dueel olympisch goud – als ze mag meedoen. © AP

2Waarom is er een maand na het EK 
geen duidelijkheid over deze zaak?

Misschien omdat het labo zelf traag was met rap-
porteren. Misschien omdat het labo zelf twijfelt 
aan wat ze hebben gevonden. Misschien omdat 
de bond heeft getalmd uit schrik voor dure pro-
cessen en de hele a� aire al door advocaten is ge-
claimd. Het is nog niet bekend waar en wanneer 
Valijeva positief testte. Zeker is dat haar naam 
nooit echt openbaar zal worden gemaakt, tenzij 
de Russen dat zelf doen. Atleten jonger dan zes-
tien genieten speciale bescherming in het kader 
van de dopingwetgeving.

3Wat weten we over TMZ 
in de sport?

Niet veel. Het is bijvoorbeeld niet goedgekeurd 
voor gebruik in de Verenigde Staten en vooral een 
middel dat in Oost-Europese landen wordt gebruikt 
en daar onterecht wordt afgedaan als een soort 
voedingssupplement. Het werd door het Wereld 
Antidopingagentschap WADA in 2014 op de lijst 
met verboden middelen gezet. De Chinese zwem-
mer Sun Yang kreeg er ooit drie maanden schor-
sing voor en de Russische bobsleester Nadezhda 
Sergejeva werd erop betrapt in PyeongChang in 
2018; zij kreeg een schorsing van amper acht maan-
den en is in Peking weer aanwezig. De Amerikaan-
se zwemster Madelyn Cox kreeg eerst twee jaar en 
in beroep zes maanden toen ze kon bewijzen dat 
de TMZ bij haar van een besmette vitamine kwam.

4Wat zijn de uitwegen voor 
Valijeva en de Russen?

Vooral de Russen moeten hopen op een gunstige 
uitkomst want zij staan onder curatele en mogen 
tot 2023 niet als land op de olympische competi-
ties aantreden. Eerste mogelijkheid: de aanwezig-
heid van TMZ kan erg miniem zijn geweest, wat 
kan wijzen op een vervuild supplement. Tweede 
uitweg: TMZ kan ook worden gevonden als af-
braakproduct van Lomerizine, een middel tegen 
migraine dat is toegestaan. Op 21 december 2020 
stuurde het WADA daarvoor een technical letter 
waarbij werd verordonneerd om bij het vinden 
van TMZ ook te checken of Lomerizine wordt ge-
detecteerd. Derde en minder gunstig scenario: Ka-
mila Valijeva heeft het middel gekregen en geslikt 
zonder zelf te bese� en dat ze iets fout deed. In dat 
geval wordt ze licht gestraft en zal ook het team 
rond haar worden onderzocht.

5Hoe moet 
het nu verder?

De complexiteit van deze a� aire zit hem in de ti-
ming. Wellicht is de test afgenomen onder auspi-
ciën van  de International Skating Union (ISU) en 
behoort dit niet tot de pre-olympisch dopingpro-
tocol, wat het dus een ISU-zaak maakt. Of er komt 
snel klaarheid en dan weten we of Kamila Valije-
va aanstaande dinsdag en woensdag schaatst en 
al of niet de topfavoriete is voor olympisch goud. 
Of er komt geen duidelijkheid, omdat de zaak te 
complex en te juridisch is geworden en de com-
petitie gaat door onder voorbehoud. 

Inmiddels zijn de medailles van het nieuwe 
event kunstschaatsen voor teams wel nog niet uit-
gereikt. Doordat die uitreiking was uitgesteld, is de 
a� aire aan het licht gekomen. Die competitie werd, 
onder meer met de bijdrage van Valijeva gewon-
nen door het Russisch Olympisch Comité. Het is 
ook onzeker of de medailles van het kunstschaat-
sen bij de vrouwen worden uitgereikt. Verwacht 
wordt dat de Russen alles uit de kast zullen halen 
om hun ster en de reputatie van het sportland Rus-
land te vrijwaren van een nieuw schandaal.


