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Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-Vlaanderen

Vinokourov isverleden tijd

Stel dat je vandaag doping wilt nemen in de Tour. Hoe gaat dat dan? Snel even wat bloed bijtanken in de ploegbus, zoals Floyd Landis ooit beweerde over zijn tijd bij US Postal? Of toch best in het kleinste kamertje, buiten het zicht van de ploegmaats?

 Dokter Mario Zorzoli, het hoofd van de Medische Commissie van de Internationale Wielerunie (UCI), vergelijkt de strijd tegen doping graag met die tegen overdreven snelheid. Volgens Zorzoli zijn er, net zoals op de openbare weg, drie manieren om bedriegers te betrappen: 'Ten eerste: in competitie. De flitspaal, zeg maar. Dat is voor de echte dommeriken. Ze weten waar en wanneer ze worden gecontroleerd -na de koers dus- en toch lopen ze nog tegen de lamp. Ten tweede: de onverwachte controle buiten competitie. De politiewagen die verdoken opgesteld staat langs de snelweg. Al wat vervelender: als je pech hebt, hang je. En ten derde: de trajectcontrole, over een afstand tussen A en B. Je wordt niet rechtstreeks geflitst op een punt, maar het systeem wéét dat je op een bepaald moment te snel reed, omdat je die afstand anders niet kon afleggen. Daar zijn we nu aanbeland met het biologische paspoort.'

Laten we zo'n Tour de France dus even vergelijken met een ritje over het E17-viaduct in Gentbrugge, richting Gent. Uitgerust met twee flitspalen én trajectcontrole. Bij gelegenheid staat er ook nog een verdoken camera in de middenberm, net voor het viaduct. Ook daar is het opletten geblazen. Veel kans om geflitst te worden dus, maar we zijn al te laat en willen toch per se wat sneller dan 120km/u. De vraag is: hoe pak je dat aan?

Eén ding is al zeker uit den boze: te snel voorbij de flitspalen rijden. 'Epo nemen in de koers is al sinds 2003 riskant', zegt Zorzoli. 'Vanaf toen is epo detecteerbaar in de urine. We weten dat renners hun tactiek aanpasten: ze namen geen doping meer in de koers, maar ervóór. En ze begonnen te werken met bloedtransfusies.'

Het was het Fuentes-tijdperk, zeg maar. De jaren waarin er tijdens trainingsperiodes naar hartelust verrijkt bloed werd afgetapt, om die net voor een grote afspraak weer in te spuiten. Eufemiano Fuentes werd opgepakt in 2006, maar het concept van de bloedtransfusies bleef. Een jaar later loog Michael Rasmussen over zijn whereabouts en werd ook Alexander Vinokourov betrapt. Omdat hij bij een bloedtransfusie stomweg van zakje had gewisseld met maatje Andrei Kashechkin. Hadden de Kazachen het wat slimmer aangepakt, we hadden het allicht nooit geweten.

Oeps, vergeten te drinken

Tot en met 2007 kon je dus nog te snel rijden en gewoon remmen voor de flitspalen. Onaangekondigde controles werden ontweken door zich te verstoppen. Er was dus een extra wapen nodig: de trajectcontrole of, in wielertermen, het bloedpaspoort. Dat werd ingevoerd in 2008. Sindsdien wordt verdacht gedrag afgeleid uit de opeenvolging van bloedwaarden.

'Zo merken we het heel snel als iemand vals speelt', zegt professor Peter Van Eenoo, het hoofd van het dopinglaboratorium in Gent. 'Een simpel voorbeeld: als je bloeddoping neemt in de Tour, stijgt je hematocriet. Fysiologisch is dat onmogelijk. Dat kán niet als je drie weken lang zo'n inspanning levert. Bij zo'n patroon weten we direct: doping. Die atleet is misschien niet rechtstreeks geflitst, maar we weten wél dat hij ergens te snel heeft gereden.'

Het bloedpaspoort heeft volgens Van Eenoo één belangrijk effect in het wielrennen: 'De excessen zijn eruit. Wie nu tijdens de rustdag een volledige bloedzak in zijn lijf pompt, zoals Vinokourov destijds, loopt tegen de lamp. Het wordt nog heel moeilijk om de radar te ontwijken.'

Moeilijk, of onmogelijk? 'Moeilijk', zegt Van Eenoo. 'Het systeem is niet waterdicht. De termijn waarop we epo kunnen detecteren in de urine, is momenteel nog te kort. Afhankelijk van de grootte van de dosis is dat enkele uren tot een paar dagen. Wie het systeem wil ontwijken, neigt dus naar microdoses. Hetzelfde met bloedtransfusies. Wie elke dag een tiende van een bloedzak toevoegt, kan het bloedpaspoort even misleiden.' Dat gaat zo: bij microdoses doet ons lichaam iets vreemd. We maken gewoon meer bloed aan, maar de concentratie verandert niet. Dat ziet het bloedpaspoort dus niet.

Thomas Frei (ex-BMC) was een van de mannen die microdoses epo gebruikten. De Zwitser werd betrapt op 21 maart 2010. De avond voordien had hij een kleine dosis ingespoten - het ideale moment, want normaal halen controleurs je niet om middernacht uit je bed. Maar hij maakte één stom foutje. 'Ik dronk voor het slapengaan geen liter water. Dus was mijn urine de volgende ochtend geconcentreerd en hing ik eraan.'

Waakhonden

Het geval-Frei toont twee zaken aan. Eén: als een positieve test afhangt van een flesje water, lijkt het niet zo moeilijk om bloeddoping te nemen. Twee: het was misschien geen toeval dat er die dag om 6 uur 's ochtends een controleur aan zijn deur stond. Wie verdacht is op basis van zijn bloedpaspoort, wordt nu eenmaal heel scherp in het oog gehouden. Het bevestigt de theorie van Van Eenoo: 'Op korte termijn kun je even onder de radar blijven. Op lange termijn maakt iedereen wel eens een foutje. Zeker als je zelf dokter speelt. Met echt professionele begeleiding -de netwerken dus- kun je het misschien wat langer uitzingen.'

Bovendien is er de laatste jaren een vierde controle gegroeid in het peloton: de sociale controle. Toen David Millar -zelf betrapt in 2004, nu witte ridder- in 2008 merkte dat zijn Saunier Duval-ploegmaat Ricardo Riccò het al te bont maakte, stuurde hij een brief naar de UCI. In 2011 was er ook wijlen Xavier Tondo, die een dopingnetwerk aanklaagde bij de Spaanse politie. En in de zaak-Contador was er zelfs een bron 'dicht bij Astana' die inHumo beweerde dat de Tourwinnaar een bloedtransfusie had ondergaan.

Het zijn kleine tekenen dat het wielermilieu steeds meer zijn eigen waakhond wordt. Ook voor de meeste teams is het stilaan ondenkbaar dat er nog oogluikend doping wordt toegestaan. 'Doping loont niet meer voor teams', zegt professor Wim Lagae, gespecialiseerd in sporteconomie. 'Kijk naar T-Mobile in 2007: zij betaalden liever 25 miljoen euro schadevergoeding dan door te gaan met een slecht imago. Een sponsor redeneert economisch, hé. Die maakt een kosten-batenanalyse: veel zeges wegen niet meer op tegen een schandaal. Een dopinggeval bedreigt zelfs de toekomst van een team. Dat is vooral de laatste jaren enorm gegroeid.'

Kortom: doping zit niet meer in de buik van het peloton, maar in de marges. Even snel een bloedtransfusie doen in de ploegbus, zoals Floyd Landis ooit beschreef over het jaar 2004, is tegenwoordig ondenkbaar. Wie te snel wil rijden, doet dat beter als er niemand anders in de buurt is.

Zwaar verleden

Toch kan die waakhondfunctie soms nog beter, vindt Peter Van Eenoo. 'Er zijn weinig sporten die zoveel doen in de strijd tegen doping als het wielrennen. Maar een fundamenteel probleem blijft dat mensen die ooit betrapt zijn, er soms nog altijd lichtzinnig over doen. Ik ga hiermee tegen veel schenen schoppen, maar één van die personen is Eddy Merckx. Fantastische persoonlijkheid, een gouden hart voor goede doelen. Maar als er een renner in opspraak komt, minimaliseert hij. Allicht om de sport te beschermen, maar zo hou je die gedachtegang dat het toch allemaal niet zo erg is in stand. Zeg dan gewoon dat het misbruik is! Dat het niet kán! Merckx zou daarin samen met vele andere kampioenen een voortrekkersrol kunnen spelen.'

Vergis u dus niet: het verleden weegt nog altijd op deze sport. Zolang er renners betrapt worden -zeker van het kaliber-Contador- blijft ook de achterdocht, zowel in de buitenwereld als in het peloton. 'Half juni stond er een stuk in jullie krant over nieuwe producten op de markt', herinnert Jan Mathieu, ploegdokter van Lotto-Belisol, zich. 'Dat artikel is ongetwijfeld met grote interesse gelezen in het peloton. Nadien mag ik altijd vragen verwachten van coureurs. Wat zijn dat voor producten? Zouden er al collega's mee bezig zijn? Niet om die producten te gebruiken -dat gaan ze echt niet aan mij vragen- maar omdat het nu eenmaal zo gaat in het peloton. Renners praten nog vaak over doping. Ze hebben er ook veel vragen over, net als de mensen buiten de koers.'

Kortom: in koers is het echt zoals op het viaduct van Gentbrugge. Door de trajectcontrole rijden er nog weinig te snel. Maar als er ééntje op het derde baanvak voorbij vlamt, worden er direct vragen gesteld.
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