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Superbrandstof

D e politionele acties bij de renners en de staf 
van Bahrain-Victorious hebben meer weg 
van een getimede intimidatie dan wel van 
een gericht onderzoek. Deze soap, waar het 
wielrennen een patent op heeft, begon vorig 
jaar in de Tour met een inval in het hotel 
van de ploeg. Een jaar later weten we nog 
steeds niet wat daar is gevonden. Een bere-

kende gok is: niks. Oké, een (niet-verboden) spier-
relaxans, maar daar win je echt geen wedstrijden 
mee. Hooguit helpt het je beter te slapen na een val.

De Franse politie heeft in dopinga� aires de ge-
woonte om lekken te organiseren naar bij voorkeur 
Le Monde. Als die  te veel zijn bediend, deelt ook 
 Libération geregeld in de kruimels. En als de Franse 
politie voor één keer niet uit de biecht klapt, zijn het 
wel de Franse dopinginstanties zelf die graag wat los-
sen. Tussen de Tour van 2021 en vandaag is geen 
kruimeltje van de tafel gevallen.

Hun vroegere spreekbuis zijn 
ze kwijt. In 2005 zocht de sport-
krant L’Equipe in nauwe samen-
werking met de dopinginstanties 
naar een smoking gun die Lance 
Armstrong als epogebruiker kon 
ontmaskeren. Dat lukte aardig, 
maar juridische consequenties 
konden daar niet meer aan wor-
den verbonden. In de lange na-
sleep ervan besloot de directie 
van de krant – ook eigenaar van 
de Tour – dat negatieve bericht-
geving zoals dopingverhalen 
voortaan geen journalistieke prioriteit meer waren.

De collega die na de Festina-Tour van 1998 door 
zijn toenmalige hoofdredactie was vrijgesteld om 
doping te onderzoeken stapte dan maar op. Damien 
Ressiot werd adviseur van de Oclaesp. Dat is een 
Franse overheidsdienst en de a� orting staat voor 
O�  ce central de lutte contre les atteintes à l’environne-
ment et à la santé publique.

Als u de beelden van de huis/hotelzoeking bij 
Bahrain hebt gezien afgelopen weekend, dan zag u  
agenten van de Oclaesp bij de onderzoeken. Ressiot 
is daar overigens al weg. Hij is nu hoofd van de 
 dopingcontroles bij de AFLD, het nationale anti-
dopingagentschap van Frankrijk. Dat noemen ze 
nog eens carrière maken.

Die switch heb ik vorig jaar grandioos gemist. Na 
de Spelen van Tokio kreeg ik een telefoon van een 
kopstuk van de International Testing Agency (ITA), 
de ona� ankelijke dopingtesters die veel sportbon-
den bedienen, waaronder de internationale wieler-
unie UCI. Of het klopte dat ik mij bekommerde om 

doping? Ja mijnheer, ik heb er een boek over ge-
schreven.

Mijn boek interesseerde Mr. ITA niet. Wel of ik ‘in-
tell’ kon verzamelen. Plots voelde ik mij als gerekru-
teerd door de CIA. Wel spannend. En waarover 
moest die intell dan wel gaan? “We are intensively 
looking into Team Bahrain. If you could be of any 
help?”

Dat jullie Bahrain in het vizier hebben, was mij al 
opgevallen, antwoordde ik. In dezelfde zin heb de 
aanbieding meteen afgewezen. Ik was nu zover in 
mijn, ahum, ‘journalistieke carrière’ en al die tijd 
was ik rechtdoor blijven gaan (of toch ongeveer). Ik 
zag het niet zitten om ineens undercover tegen pak-
weg Dylan Teuns aan te schurken, in de hoop te 
 weten te komen welke superbrandstof hij, Colbrelli 
en Mohoric dan wel tankten.

Is het bah of is het rein, met Team Bahrain, dat is 
nu de vraag. Een deel van het peloton denkt luidop 

aan de eerste optie en verdenkt 
Bahrain-Victorious van bedrog. 
Aan dat soort complottheorieën 
valt het wielrennen nu al meer 
dan een eeuw ten prooi. Ik geloof 
niet in een superbrandstof dat 
één team tankt en dat de rest niet 
kent. Ik geloof wel in de manier 
waarop vandaag wordt gecontro-
leerd. Aan de � itspaal van de toe-
vallige urinecontrole is de traject-
controle van bloed toegevoegd en 
hoe langer dat traject, hoe ver� jn-
der de controle. Als het biolo-

gisch paspoort het dopinggebruik niet heeft uitge-
roeid, heeft het dat toch serieus teruggedrongen.

Alles wat helpt om beter te presteren zal zich op 
de een of andere manier manifesteren in de bloed-
waarden. En als die bloedwaarden worden gemani-
puleerd in het lichaam om weer  normale waarden 
te bekomen is meteen het dopinge� ect ook weg. De 
atleet die naar de donkere kant neigt, moet zich af-
vragen of de minieme baten nog opwegen tegen de 
logistieke lasten en de eeuwige schrik voor een on-
verhoedse controle.

Als de ITA namens de UCI bij Team Bahrain op 
verdachte waarden is gestoten, dan moet ze die 
kwestie aanhangig maken bij het dopingtribunaal 
van de UCI. Wat ze vooral niet moeten doen, is zo-
als nu net voor de Tour politiediensten inschakelen 
in de hoop het team te intimideren. Het wielrennen 
van na 2010 verdient beter. Laten we hopen dat ze 
tegen het einde van de zomer of ten laatste eind dit 
jaar hun onderzoek afsluiten: of ze klagen renners 
en entourage aan, of ze excuseren zich.

Is het bah of is 
het rein, met Team 
Bahrain, dat is nu 
de vraag. Een deel 

van het peloton 
denkt luidop aan 

de eerste optie

Dylan Teuns en zijn maats van Bahrain-Victorious begeven zich naar de start van de derde etappe in Vejle. 
Het team ligt onder vuur na enkele huiszoekingen. © BELGA

Lampaert geniet ondanks 
valpartij van dag in gele trui
Het gele avontuur van Yves Lam-
paert duurde slechts één dag. De 
West-Vlaming van QuickStep viel 
zaterdag op achttien kilometer 
van de streep. “Het was chao-
tisch, maar ik ben gelukkig dat ik 
één dag in mijn  leven die gele 
trui heb mogen dragen”, zegt 
hij. “Ik heb onderweg heel wat 
felicitaties gekregen.”

Wout van Aert heeft in de 
stand een minieme voorsprong 
op Lampaert en dus blijft team-
manager Patrick Lefevere strijd-
vaardig. “De kasseirit moet Lam-
paert zeker liggen. Alles is nog 
speelbaar.”

Lefevere heeft ook al met 
Lampaert gepraat over zijn a� o-
pend contract. “Toen hij vrijdag-
avond met zijn gele trui binnen-
kwam, zei hij: ‘Patrick, we gaan 
niet onnozel doen. Ik wil blij-
ven.’” Mogelijk komt de con-
tractverlenging nog deze Tour 
rond. (BVDC)

Yves Lampaert: 
‘Ik heb onderweg 
veel felicitaties 
gekregen’

De Deen Jonas Vingegaard 
(Team Jumbo-Visma) draagt 
steeds een mondmasker als hij 
signeert. © PHOTO NEWS

Tests, aparte kamers 
en maskers: zo gaan 
teams om met corona

“Wij zijn blijkbaar de enige ploeg 
met zo veel positieve covidgeval-
len. Maar misschien zijn we ook 
de enige ploeg die er zo openlijk 
over communiceert”, stelt CEO 
Patrick Lefevere van QuickStep. 
“We nemen nochtans alle moge-
lijke maatregelen. We dragen 
dikke mondmaskers, we eten 
amper samen en bijna iedereen 
slaapt in een eigen kamer.”

Volgens Lefevere had de dele-
gatie van QuickStep in Denemar-
ken nog amper vijftien sneltests 
over. “Gelukkig zijn we straks 
dicht bij België en krijgen we een 
nieuwe lading. Maar we hebben 
besloten geen preventieve snel-
tests meer te doen bij perso-
neelsleden, behalve als iemand 
van hen symptomen heeft.”

Nochtans raadt UCI-dokter 
Xavier Bigard de ploegen aan 
om preventief te testen. “Wij tes-
ten onze personeelsleden om de 
twee dagen”, klinkt het bij Alpe-
cin-Deceuninck. Lotto-Soudal 
idem dito. Bij Jumbo-Visma gaan 
ze nog een stap verder. “Onze 
personeelsleden ondergaan elke 
ochtend een sneltest, plus de vijf 
dagen vóór ze de wedstrijdbub-
bel betreden”, zegt woordvoer-
der Ard Bierens.

Met acht renners en staf-
leden in isolatie is QuickStep 
het hardst getro� en door 
covid. Toch testen zij niet 
langer preventief in de Tour.

De regels zijn versoepeld. De 
internationale wielerunie UCI 
kijkt niet meer mee met elke 
test. En in de Tour staan grote 
belangen op het spel. Is de kans 
dan niet reëel dat ploegen een 
renner toch laten starten wan-
neer hij licht besmet is en niet 
ziek?

Richard Plugge, CEO van 
 Team Jumbo-Visma: “Iedereen 
weet dat de e� ecten op lange 
termijn heftig kunnen zijn. Dat 
renners over een langere perio-
de minder presteren of er ge-
woon uit gaan. Ik geloof en hoop 
dat alle ploegen nu wel voorzich-
tig genoeg zijn. De gezondheid 
mag nooit op het spel worden 
gezet.”  (BVDC/MG)

Valverde komt met schrik vrij 
na aanrijding op training
Wielrenner Alejandro Valverde 
heeft na een verkeersongeluk 
het ziekenhuis verlaten. De 
42-jarige Spanjaard zou aanvan-
kelijk de nacht ter observatie 
doorbrengen in het ziekenhuis. 
Volgens Spaanse media keerde 
hij zaterdagavond echter al terug 
naar huis en hoopt hij op tijd � t 
te zijn voor de Ronde van Span-
je, die op 19 augustus begint.

“Ik wil jullie allemaal bedan-
ken voor de steun en genegen-
heid die ik heb ontvangen”, 
schreef Valverde op Instagram. 
De fysieke schade bleek mee te 
vallen. “Gelukkig ben ik alleen 

erg geschrokken en gaat het 
goed met me.”

De wereldkampioen van 2018, 
die bezig is aan zijn laatste sei-
zoen, werd samen met een 
teamgenoot door een auto aan-
gereden toen ze aan het trainen 
waren in de buurt van Murcia. 
De automobilist reed door, maar 
meldde zich later alsnog op het 
politiebureau. De 69-jarige man 
werd aangehouden. Volgens ge-
tuigen zou hij de renners met 
opzet hebben aangereden om-
dat ze boos reageerden toen hij 
in eerste instantie vlak langs ze 
reed. (ANP/BELGA)
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