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‘Sociale dopingcontrole’ in
het peloton is lastige zaak
Sociale controle is een essen-
tieel wapen in de strijd te-
gen doping, stelt de wieler-
unie. Vaak gaat het echter om
vage geruchten, waardoor ren-
ners onterecht in het verdach-
tenbankje belanden.

door Robin van der Kloor

H et gebeurt enkele keren
per jaar dat renners of
ploegleiders elkaar aange-
ven bij instanties als ze

iets verdachts opmerken in de do-
pingsfeer; is dat gewenste sociale
controle of gewoon platvloers klik-
ken? Voor Richard Plugge, manager
van wielerploeg LottoNL-Jumbo, is
het helder: „De tijd van wegkijken
is voorbij. Vroeger was het heel nor-
maal met drank op achter het stuur
te kruipen, maar tegenwoordig kan
dat niet meer. Dan meld ik dat.”
De KNWU juicht sociale controle
alleen maar toe. „Het is een essen-
tieel onderdeel in de strijd tegen do-
ping, om de sport van binnenuit
op te schonen”, zegt directeur
Huib Kloosterhuis. Toch gebeurt
het volgens hem niet heel vaak dat
renners of ploegleiders bij hem aan-
kloppen omdat ze iets of iemand
niet vertrouwen. „Ik heb dit als di-
recteur vijf keer meegemaakt. Vier
keer leidde dat tot niets, eenmaal is
er wel een zaak uit voortgekomen.”

Bij de Antidopingautoriteit,
waar ook meldingen over ver-
meend dopinggebruik gedaan kun-
nen worden, is er de laatste jaren
sprake van een lichte toename van
het aantal meldingen. „We houden
geen exacte cijfers bij, maar er ko-
men meer tips dan voorheen bin-
nen. Maar veel zijn het er niet: la-
ten we zeggen een handvol”, zegt
directeur Herman Ram. Die tips
zijn niet altijd bruikbaar. Ram: „Er

zit veel ‘vals alarm’ tussen.” Vol-
gens Ram is er een simpele verkla-
ring voor dat het aantal meldingen
meevalt: „In Nederland heerst geen
klikcultuur, zoals Angelsaksische
landen die wel hebben.”

Ook de KNWU heeft geen spe-
ciale kliklijn. Wel is er een vertrou-
wenspersoon, waar een renner of
ploegleider terecht kan als hij of zij
vreemde dingen ziet of als de per-
soon in kwestie zelf worstelt met
dopingvraagstukken. Kloosterhuis
neemt meldingen altijd serieus. Hij
gaat als volgt te werk: „Ik ga met-
een naar de renner om wie het
gaat. Dat moet je niet zien als een
diepgravend onderzoek, maar je
kunt geruchten maar op één ma-
nier checken: bij de bron.”

Aan sociale controle kleeft ook
een nadeel: de renner die aangege-
ven wordt, komt plots in het ver-
dachtenbankje. Dat ondervond ook
de Limburgse wielerprof Rob
Ruijgh. De renner van de Belgische
ploeg Vastgoedservice-Golden Pal-
ace werd vorig jaar ‘aangegeven’ bij
de KNWU door Richard Plugge.
De baas van LottoNL-Jumbo had
via via gehoord dat Ruijgh zich tij-
dens de Ronde van Luik verdacht
zou hebben gedragen. „Ik ga niet
zeggen wat dat was, maar het klopt
dat ik contact heb opgenomen met
de KNWU”, erkent Plugge, die zelf
niet aanwezig was in de Ronde van
Luik en zijn informatie uit tweede
hand had. Hij meldde zich bij KN-
WU-directeur Kloosterhuis, die ver-
volgens contact opnam met
Ruijgh. De renner mocht telefo-

nisch uitleg geven. „Ik wil niet in
details treden over deze zaak, maar
er was niets aan de hand”, zegt
Ruijgh, die volledig verrast was
door de kwestie. Kloosterhuis kan
bevestigen dat de geruchten op
niets gebaseerd waren. „Na een tele-
foongesprek was wel duidelijk dat
er niets aan de hand was.”

Ruijgh wordt niet graag herin-
nerd aan deze kwestie. „Het heeft
me diep geraakt en ben er een tijd
van ondersteboven geweest. Dit
kwam vanuit het niets en het voel-
de alsof ik plots onderwerp van
een dopingonderzoek was. Ik kon
dat absoluut niet gebruiken, omdat
ik graag een plek bij een grotere
ploeg wil bemachtigen. Dan komt
zo’n zaak heel slecht uit.”

Kloosterhuis: „Ik kan me voor-
stellen dat een renner schrikt. Maar
als ik het niet doe, loop je het risico
dat zo’n gerucht een eigen leven
gaat leiden. En dat kan nog schade-
lijker uitpakken voor de renner.
Het is lastig, maar ik ga af op mijn
gevoel. En let wel: het is geen offici-
eel onderzoek, al voelt dat mis-
schien wel zo voor een sporter. Ik
wil gewoon weten hoe het zit als ik
een gerucht binnenkrijg.”

Het geval-Ruijgh roept de vraag
op of sociale controle niet te ver
doorschiet. Ruijgh: „Ik denk van
wel. Op zich ben ik voor de sociale
controle en ik vind dat de KNWU
het netjes heeft afgehandeld, maar
er zit ook een keerzijde aan. Het
mag wat mij betreft allemaal wel
wat zorgvuldiger, want dit viel
rauw op mijn dak.”
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