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Dopingcontroles: aandachtspunten voor wielrenners
1. Voor wie?
In principe kan in Vlaanderen elke wielerwedstrijd het bezoek van het dopingcontroleteam
van NADO Vlaanderen1 krijgen. Deze dopingcontroles zijn steeds onaangekondigd. Het
dopingcontroleteam arriveert pas nadat de wedstrijd gestart is. Al de op het officiële
wedstrijdblad vermelde renners kunnen worden opgeroepen voor een dopingcontrole,
ongeacht ze effectief gestart zijn.
Let op want:
- Als renner moet je zelf bij de aankomst nakijken of er al dan niet een dopingcontrole
is, ook als je de wedstrijd vroegtijdig verlaten hebt of zelfs niet gestart bent.
- Het weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een
dopingcontrole is een dopingpraktijk.

2. Hoe verloopt de oproeping?
Bij een dopingcontrole moet de renner als eerste van iemand van het controleteam
vernemen dat hij wordt opgeroepen. In de praktijk zal hij dus persoonlijk worden opgeroepen
door een chaperon2. Dit doet evenwel geen afstand van de verplichting voor de renner om
zelf na de aankomst te kijken of er dopingcontrole is!
Na de aankomst, en ten laatste 15 minuten na de aankomst van de eerste renner, wordt
door de dopingcontrolearts ter hoogte van de aankomst en aan het dopingcontrolestation
een aanplakbiljet opgehangen met daarop de behaalde plaats, rugnummer en/of naam van
de aangeduide renners.
Wedstrijdorganisatoren verlenen bij deze procedure hun medewerking aan het controleteam,
en laten hen toe om aan de aankomstlijn het aanplakbiljet op te hangen en de renners op te
roepen. De wedstrijdorganisator kan desgewenst gevraagd worden om – na het ophangen
van het aanplakbiljet – via de aanwezige geluidsinstallatie de mededeling te laten omroepen
dat er dopingcontrole is. De organisator zorgt er voor dat het aanplakbiljet minstens dertig
minuten na aankomst van de laatste renner opgehangen blijft.
In het geval dat een renner op het aanplakbiljet staat maar niet door de chaperon gevonden
wordt, moet hij zich onmiddellijk naar het dopinglokaal begeven.
1 de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie van en strijd tegen doping in de sport
2

een chaperon is iemand van het controleteam die de renner persoonlijk oproept en de renner permanent begeleidt en onder visueel
toezicht houdt
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3. Identificatie- en contactgegevens
De renner moet bij de dopingcontrole een identificatiebewijs met foto voorleggen.
De renner heeft het recht zich tijdens de dopingcontrole te laten vergezellen door zijn
wettelijke vertegenwoordiger of door een persoon naar keuze.
Elke organisator moet de identificatie- en contactgegevens (inclusief GSM-nummer)
registreren van alle sporters die deelnemen aan de door haar georganiseerde wedstrijden,
en daarbij van de sporters vereisen dat ze een passend identiteitsbewijs voorleggen. De
sportvereniging moet de lijst met identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers
kunnen voorleggen aan de controlearts.
Het is belangrijk dat de renner al de in de wa genomen geneesmiddelen en
voedingssupplementen kan melden aan de controlearts.

4. Hoe verloopt de dopingcontrole
De dopingprocedure kan u op video bekijken via onze website www.dopinglijn.be

5. Naleving van sportieve sancties
Wedstrijdorganisatoren mogen sporters en begeleiders die voorlopig geschorst of uitgesloten
zijn, niet toelaten deel te nemen aan hun wedstrijd, noch als sporter, noch als medewerker.

6. Informatie en contact
NADO Vlaanderen
www.nado.vlaanderen
info@nado.vlaanderen
Tel: 02 553 35 37
Fax: 02 553 36 50

