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ANTIDOPINGCONTROLES BIJ KNWU WEDSTRIJDEN
Het komt jaarlijks regelmatig voor dat er anti-dopingcontroles worden uitgevoerd bij
wielerwedstrijden. Sommigen aangekondigd anderen totaal onverwachts. In het kader van
de uitvoering van het actieplan ‘Koersen op een schone sport’ zullen er ook in 2015 extra
dopingcontroles worden uitgevoerd. Hierna een beschrijving hoe dit in zijn werk gaat en
vervolgens wat een organisator dient te regelen in geval er zo’n controle plaatsvindt.
Voor het seizoen uit krijgt de KNWU van de UCI een lijst waarop aangegeven wordt tijdens
welke wedstrijden er in dat jaar antidopingcontroles dienen te worden uitgevoerd.
De lijst is ingedeeld in een A en een B lijst.
A wedstrijden
Voor de wedstrijden op de A-lijst geldt dat de UCI daar de antidoping inspecteur voor
regelt (de UCI betaald de kosten voor deze inspecteur, alle andere kosten voor de
controles moeten door de KNWU betaald worden). Alle andere zaken die er voor de
controle geregeld moeten worden dienen georganiseerd te worden door de Nationale
Bond. Wij als KNWU laten deze werkzaamheden uitvoeren door Dopingautoriteit (o.a.
aanwijzen van arts, aanleveren van materialen en papieren en verzending van de
afgenomen tests).
Hieronder een voorbeeld van de A- lijst Veldrijden 2011.

B-wedstrijden
Voor de B-lijst geldt hetzelfde als voor de A-lijst met dien verstande dat wij als KNWU nu
ook de Antidopingcontroleur moeten aanstellen (en betalen evenals alle andere kosten).
Dit zijn ook internationale UCI wedstrijden, maar dan een iets lager niveau (bijv. ZLM tour).
Hieronder een voorbeeld van de B- lijst Veldrijden 2011

Voor zowel de A als de B lijst geldt dat Dopingautoriteit contact opneemt met de
aangewezen dopingcontroleur en er ook vooraf contact is met de organisator. Hierbij wordt
besproken wat er moet gebeuren rondom de dopingcontrole, waaronder ook het aanwijzen
van chaperonnes. Deze dopingcontroleur mag ook de nummers ophangen aan of bij de
jurywagen bijvoorbeeld. Nummers mogen niet omgeroepen worden.
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C-wedstrijden
Daarnaast is het mogelijk dat de Dopingautoriteit vanuit haar eigen organisatie of volgens
verzoek van de KNWU dopingcontroles uitvoert. Van deze controles is binnen de sport
veelal niemand op de hoogte en bij deze controles is ook geen KNWU-UCI Antidoping
Inspecteur aanwezig. Uitsluitend personeel van de dopingautoriteit is hier mee belast.
Deze controles kunnen onverwachts komen en kondigen hun komst dus NIET altijd van te
voren aan.
De jury, wedstrijdleiding, wedstrijdorganisatie en KNWU Uniebureau weten hier dus ook
meestal niets van.
Als organisatie ben je echter wel verantwoordelijk voor het regelen van alle zaken
die betrekking hebben op de antidopingcontrole.

Door het actieplan ‘Koersen op een schone sport’ wordt het
aantal dopingcontroles in deze categorie wedstrijden
geïntensiveerd en is er voor het komende jaar dus een
verhoogde kans op dopingcontroles bij deze wedstrijden.
Op de hierna volgende pagina’s een uiteenzetting van hetgeen zoal bij een controle komt
kijken en waar zoals door de organisatie aan moet worden voldaan.
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RICHTLIJN ORGANISATOREN ANTIDOPING-CONTROLE
1. Bij ieder evenement is antidopingcontrole mogelijk terwijl in sommige gevallen en
met name bij de internationale evenementen deze zelfs verplicht is.
2. De organisatie heeft bij een antidopingcontrole verplichtingen welke allen staan
beschreven in Titel 14 (reglement Antidopingcontrole) en met name in de bijlage
van Titel 14.
3. De organisatie dient altijd een geschikte lokaliteit ter beschikking te hebben
ongeacht of er wel of geen antidopingcontrole plaats zal vinden.
4. De organisatie dient te voldoen aan het gestelde in o.m. artikel 178 (Titel 14 v/h UCI
reglement) waar het de z.g. chaperonnes (begeleiders) betreft.
5. De organisatie dient tevens te voldoen aan het gestelde betreffende de ruimte waar
de controle dient plaats te vinden. Bewegwijzering vanaf de finish locatie naar deze
ruimte is een verplichting.
6. Een dergelijke ruimte dient ten allen tijde uitsluitend ter beschikking te staan van de
aangewezen controlerende personen (inspecteur, arts). Zij kunnen zich als zodanig
legitimeren. Het is een verboden ruimte voor ieder andere buitenstaander.
Bewaking door een goed geïnstrueerd en herkenbaar persoon bij de ingang is
noodzakelijk.
7. De wijze van controle is uitsluitend voorbehouden aan de controlerende personen
en hier heeft de organisatie nog de jury en/of KNWU geen enkele stem of
bemoeienis in.
8. De vanuit de organisatie verplicht aan te stellen chaperonnes (begeleiders) dienen
allen een juiste instructie te hebben ontvangen en zijn in aantal terug te vinden in
de bijlagen van Titel 14 v/h UCI reglement (appendix 3, pagina 11-14). Het aantal
benodigde begeleiders is afhankelijk van de soort wedstrijd en dient altijd het
minimum te zijn van het aantal te controleren renners/sters.
9. De genoemde instructie welke noodzakelijk en verplicht is wordt gegeven door de
aangewezen inspecteur ter plaatse. Tijdens deze instructie dient ook een verklaring
te worden getekend door de chaperonnes.
10. Het is voor de organisatoren sterk aan te bevelen om met name bij internationale
evenementen de bijzonderheden ruim van te voren goed door te nemen.
11. De inspecteur belast met de antidopingcontrole zal zich altijd tijdig voor het einde
van de wedstrijd bij de organisatie vervoegen met de nodige instructies.
Alle uitgebreide bijzonderheden zijn terug te vinden in de bijlagen welke apart of
samen met dit document zijn uitgegeven.
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DE PROCEDURE BIJ C WEDSTRIJDEN STAPSGEWIJS
(UITSLUITEND BIJ NATIONALE WEDSTRIJDEN/CONTROLES)

1. De inspecteur van de dopingautoriteit meldt zich ruim voor de finishtijd van de
wedstrijd bij de organisatie en spreekt e.e.a. door betreffende de controleruimte en
de bewaking/afsluiting hiervan. Hij dient alle medewerking van de organisatie te
verkrijgen welke noodzakelijk is voor een goed en vlot verloop.
2. De organisatie dient in de wachtruimte van de controle unit te zorgen voor de
aanwezigheid van voldoende drank middels afgesloten flesjes, blikjes o.i.d. Bij
voorkeur dient dit frisdrank te zijn zoals limonade, mineraalwater, etc.
3. De inspecteur van de dopingautoriteit dient een (reserve) sleutel van de afgesloten
ruimte te verkrijgen voor de tijd dat hij denkt nodig te hebben.
4. De inspecteur van de dopingautoriteit zal een instructie bijeenkomst beleggen met
de chaperonnes (begeleiders) welke door de organisatie hiervoor zijn aangesteld
en deze vervolgens tekst en uitleg geven in hun taak.
De aangewezen chaperonnes dienen een verklaring te ondertekenen.
5. De inspecteur van de dopingautoriteit is de enige die bepaalt wie de controleruimte
mag betreden.
6. Ook de aangewezen arts (welk aanwezig dient te zijn) dient de volledige
medewerking te verkrijgen van de organisatie.
7. Indien met accreditaties wordt gewerkt, dan dienen de inspecteur en de arts een
accreditatie te verkrijgen voor alle gebieden.
8. Vervolgens zal de inspecteur van de dopingautoriteit bepalen (al dan niet middels
loting) welke renners zich dienen te melden voor de controle.
9. De inspecteur van de dopingautoriteit zal bij de finishlijn (b.v. aan de jurybus) en bij
het dopingcontrole station een lijst ophangen welke de renners vermeld die zich
moeten melden voor een antidopingtest.
10. De inspecteur van de dopingautoriteit zal vervolgens de
juryvoorzitter/wedstrijdleider informeren over de controle en welke renners(sters)
zich dienen te melden voor controle.
11. Op het afgesproken tijdstip zal in opdracht van de juryvoorzitter/wedstrijdleider
hieromtrent een melding worden gedaan via de tourradio (één en/of meerdaagse
wegwedstrijden) of middels persoonlijke benadering (criterium etc.).
12. In opdracht van de juryvoorzitter/wedstrijdleider zal de officieel aangestelde
microfonist via de omroepinstallatie bekend maken welke renners(sters) zich dienen
te melden bij de inspecteur van de dopingautoriteit voor controle.
13. Ook in geval er geen antidoping controle zal plaatsvinden, zal in opdracht van de
juryvoorzitter/wedstrijdleider tegen de afloop van de wedstrijd melding worden
gedaan dat er geen antidoping controle plaats zal vinden. Dit geschied via de
tourradio en/of de officiële microfonist bij de finish van de wedstrijd.
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14. Onmiddellijk na afloop vangen de aangestelde en herkenbare chaperonnes de
aangewezen renners op en begeleiden deze non stop tot in/bij de controleruimte.
Zij blijven bij de hun aangewezen renner tot de test en procedure is voltooid.
15. De inspecteur van de dopingautoriteit handelt vervolgens alle verdere zaken
zelfstandig af. De organisatie heeft hier verder geen bemoeienis meer mee.
16. De inspecteur van de dopingautoriteit zal, als hij klaar is met alle af te handelen
zaken, zich afmelden bij de organisatie.
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Bijlage 1
UITRUSTING VAN DE DOPING CONTROLEPOST

De doping controlepost moet op zodanige wijze zijn uitgerust dat de controle goed
kan verlopen.
Een aanbevelingslijst (onvolledig) wordt hierna vermeld:
Uitrusting die beschikbaar moet zijn:
1. Anti-doping pakketten (Berlinger of Versapack) *
2. Flesjes voor de afname
3. UCI Anti-doping formulieren (deze zijn te downloaden vanuit de bijlagen Titel 14
UCI)
4. Voldoende handschoenen (Latex)
5. Identieke monster pakketten
6. Verzegelings uitrusting
7. Plastic tasjes als reserve
8. Verpakking voor de verzending (doosjes)
9. Plakband
10. Enveloppen
11. Koord/touw
12. Scharen
13. Chaperonne hesjes
14. Frisdrank in grote hoeveelheid (zoals limonade, mineraalwater, enz.)
De materialen zoals vermeldt onder 1 t/m 13 worden verzorgt door de Dopingautoriteit.
De organisatie dient te voorzien in de dranken zoals benoemd onder 14.
* in voldoende aantal om tenminste uit drie stuks te kunnen kiezen.
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Bijlage 2

Inrichting (te realiseren door de organisatie)
De inrichting van een controle post dient uit minimaal 2 aparte ruimtes te bestaan
welke bedoeld zijn voor : 1 Wachtruimte, 2. Afname ruimte.
De navolgende attributen dienen aanwezig te zijn respectievelijk door de organisatie
geplaatst te worden.

Eerste kamer ( z.g. Wachtruimte)
(20-25 m²)

-

2 tafels
8 stoelen
1 koelkast
1 afval bak
1 telefoonaansluiting (telefoon + fax)

Tweede kamer (Afname)

-

2 tafels
3 stoelen
toilet (WC)
wastafel, douche
1 afval bak
handdoeken en zeep
ventilatie of raam dat open kan
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Bijlage 3
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Alle bijzonderheden (alsmede algemene vragen) zijn terug te vinden op de site van de
Dopingautoriteit.
De Nederlandse doping autoriteit bezit een mobiele controle ruimte welke op
aanvraag kan worden ingezet. Deze wordt als gelijkwaardig door de UCI inspecteurs
geaccepteerd.
Voordeel hierbij is dat alle attributen zoals in bijlage 2 staan omschreven hier
automatisch aanwezig zijn waarbij zelfs enkele organisatorische verplichtingen door
de dopingautoriteit worden overgenomen.
Info:
Dopingautoriteit
Barbizonlaan 55
2908 ME Capelle aan den IJssel
010-2010150
info@dopingautoriteit.nl
http://www.dopingautoriteit.nl/home
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Bijlage 4
Chaperonnes
In ieder geval dient de organisator te zorgen voor voldoende chaperonnes (begeleiders)
welke herkenbaar per te controleren renner dienen te worden aangesteld. Het volgen van
een instructie door de aanwezige medische inspecteur is verplicht. De navolgende
internationale artikelen uit Titel 14 (Anti-Doping rules) worden hierna onvertaald als
belangrijkste gegevens weergegeven:
178.

Waar mogelijk zal de renner in persoon door de chaperonne de melding krijgen dat
hij zich dient te melden voor de antidoping controle.
De organisator is verplicht om ten minste één chaperone te voorzien voor elke
renner die is geselecteerd om een test te ondergaan.

179.

De Chaperonnes blijven dicht bij de renner en observeren hem te allen tijde, en
begeleiden hem naar de dopingcontrole station.
Vanaf het tijdstip van kennisgeving tot aan de voltooing van de antidoping test blijft
de renner ten allen tijde in het zicht van de Chaperonne. De renners-begeleiding
mag geen enkele belemmering vormen voor de Chaperonne tijdens het voortdurend
observeren de renner.

180.

De organisator en de dopinginspecteur zorgen tevens dat een lijst van de te
controleren renners wordt opgehangen bij de finish en bij de ingang van het doping
controlestation onmiddellijk vóór de eindtijd van de winnaar.
Opmerking: Renners die binnen 10 minuten na het passeren van de finishlijn nog
niet door een chaperonne zijn geïnformeerd en die geen lijst nabij de finish hebben
kunnen vinden waar de melding op staat, dienen altijd door te rijden naar het
dopingcontrole station.
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Voor alle exacte bijzonderheden de antidoping - controles betreffende wordt verder
verwezen naar:
1. Titel 14 (Antidoping reglement)
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/85/60/20150101UCIADRPa
rt14-FINAL_English.pdf
EN
2. UCI Testing & Investigations Regulations
http://www.uci.ch/mm/Document/News/CleanSport/16/85/61/2015.01.01.UCI.TIR.FINA
L_Neutral.pdf
Voor alle exacte bijzonderheden de antidoping - controles de nationale wedstrijden
betreffende wordt verder verwezen naar:
http://www.dopingautoriteit.nl/home
Heeft u vragen over de anti doping aanpak, de extra dopingcontroles of de zaken waar u
als organisator aan moet voldoen in het kader van dopingcontroles? Stel ze via
antidoping@knwu.nl
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