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Dopingcontroles NADO Vlaanderen
Aandachtspunten voor wielrenners nevenbonden
1. Samenvatting
1.

Alle renners (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) moeten steeds zelf bij de
aankomst nakijken of er al dan niet dopingcontrole is.
2. De wijze van oproeping gebeurt bij controles door NADO Vlaanderen1 steeds door middel
van een aanplakbiljet bij de aankomst, na afloop van de wedstrijd.
3. Chaperonnering2 vindt in principe nooit plaats bij wielerwedstrijden bij nevenbonden.
4. Het weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole is
een dopingpraktijk!

2. Aangekondigde dopingcontroles, binnen
wedstrijdverband
Dopingcontroles kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: controles binnen wedstrijdverband
en controles buiten wedstrijdverband. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen
aangekondigde en onaangekondigde dopingcontroles. Bij de nevenbonden en de lagere
competitieniveaus in het wielrennen (bijvoorbeeld elite zonder contract, U23…) vinden quasi
uitsluitend aangekondigde dopingcontroles binnen wedstrijdverband plaats.
Bij aangekondigde controles blijft de renner na de oproeping voor de dopingcontrole niet permanent
onder visueel toezicht. De oproeping van de te controleren renners zal dan gebeuren via een
aanplakbiljet, waarna de renner zich ten laatste 30 minuten na het ophangen van dat aanplakbiljet
moet melden bij het dopingcontrolestation.

3. Wijze van oproeping - aanplakbiljet
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.
Alle renners die op de deelnemerslijst voorkomen (ook degenen die vroegtijdig de wedstrijd verlieten)
kunnen opgeroepen worden voor dopingcontrole. Alle renners dienen zich zelf bij de aankomst te
vergewissen of er al dan niet dopingcontrole is!!! De opgeroepen renners moeten zich uiterlijk 30
minuten na het ophangen van het aanplakbiljet naar het op het aanplakbiljet aangegeven
dopingcontrolestation, waar ook een aanplakbiljet ophangt, begeven voor het ondertekenen van
hun oproepingsbrief.

1
2

de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie van en strijd tegen doping in de sport
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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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.

4. 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.

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
Meer informatie op de website, o.a.
- MB van 6 mei 2013: wijze van oproeping tot monsterneming in het wielrennen (pdf)
- Oproeping bij niet-elitesporters en Oproeping bij elitesporters
- Video (verloop van een dopingcontrole)
NADO Vlaanderen
www.nado.vlaanderen
info@nado.vlaanderen
Tel: 02 553 35 37
Fax: 02 553 36 50

