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ACHTERGROND 
 

In 2013 heeft de Commissie Anti-Doping het eindrapport ‘Meedoen of stoppen’ 

gepresenteerd. In het rapport staan aanbevelingen om de gewenste cultuurverandering 

binnen de wielersport gericht op bestrijding van het gebruik van doping te laten slagen. Het 

actieplan ‘Koersen op een schone sport’ van de KNWU, de Dopingautoriteit en NOC*NSF in 

2014 is in het leven geroepen om op een adequate en snelle wijze opvolging te geven aan de 

aanbevelingen van de Commissie Anti-Doping Aanpak. De doelstellingen van het actieplan zijn 

als volgt: 

 

 Het vergroten van de cultuurverbetering en bewustwording over dopinggebruik onder 

sporters, trainers en begeleiders in de (wieler)sport; 

 Het vergroten van de integriteit van de sport op nationaal en internationaal niveau; 

 Een blauwdruk vormen van een effectievere anti-dopingaanpak voor andere sporten 

op nationaal en internationaal niveau. 

 

Het doel is dat de ervaringen van het actieplan sportbreed worden ingezet. In dat kader is het 

relevant om de resultaten van de activiteiten in het actieplan bij te houden. Om te meten 

hoeveel resultaat de activiteiten in het actieplan hebben opgeleverd is tweemaal een enquête 

uitgezet onder de leden van de KNWU. Vorig jaar is een enquête uitgezet welke als nulmeting 

heeft gefungeerd. Dit jaar is de enquête een tweede keer verspreid onder KNWU-leden. Deze 

enquête dient als éénmeting. De resultaten van de tweede enquête worden in dit rapport 

besproken. Daarbij zullen de verschillen tussen de nul- en éénmeting belicht worden.  
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ONDERZOEKSOPZET 
 

   NULMETING 

In mei vorig jaar is de eerste enquête verspreid onder alle KNWU-leden vanaf 17 jaar. Deze 

enquête heeft als nulmeting gediend. Het survey bestond uit 27 vragen, verdeeld over de 

categorieën Algemeen (kenmerken respondenten), Kennis, Presteren, Trainers & Begeleiders, 

Vereniging, Houding, en Doping & Dopingautoriteit. Tussentijds is een herinnering verstuurd 

en in het begin van de maand juni zijn de resultaten verwerkt. De nulmeting is ingevuld door 

2.717 KNWU leden. 

 

        EENMETING 

In mei van dit jaar (met sluitingsdatum 19 mei) is de tweede enquête verspreid onder de 

leden van de KNWU vanaf 17 jaar. Deze vragenlijst dient als éénmeting. Ditmaal bestond het 

survey uit 47 vragen, bestaand uit 46 gesloten vragen en één open vraag. 27 vragen hiervan 

zijn afkomstig van de vragenlijst van vorig jaar. De andere vragen zijn geformuleerd om na te 

gaan of de verschillende activiteiten, georganiseerd vanuit het actieplan ‘Koersen op een 

schone sport’, opgesteld door de KNWU, NOC*NSF en de Dopinautoriteit, zinvol bevonden 

zijn. Aan het einde van het survey is een open vraag bijgevoegd waar respondenten overige 

feedback achter hebben kunnen laten.  
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ONDERZOEKSPOPULATIE EENMETING 

De tweede enquête is ingevuld door 2.055 respondenten, dit is 7 procent van het aantal 

leden dat via de mailing is benaderd. 86 procent van de onderzoekspopulatie bestaat uit 

wielrenners met (40 procent) en zonder wedstrijdlicentie (46 procent). 91 procent van de 

respondenten is man en negen procent is vrouw. De leeftijdscategorie tussen 45 en 54 jaar is 

met 25 procent het meest representatief in de enquête. De persoonlijke kenmerken van de 

respondenten van dit onderzoek komen sterk overeen met de gegevens van de respondenten 

die de vorige enquête hebben ingevuld. 
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 RESULTATEN 
 

 

Om de doelstellingen van het actieplan te kunnen bereiken zijn vijf pijlers geformuleerd die 

als basis hebben gediend voor het eerste survey, te weten Bewustwording, Openheid, 

Trainers en Begeleiders, Wielrennen Internationaal en Dopingcontroles. Om een correcte 

éénmeting te kunnen doen vormen ook deze vijf pijlers de basis van de tweede vragenlijst. 

Het gaat hierbij om vraag één tot en met 27 van beide enquêtes.  

 

Het verschil tussen deze vragen wordt in het eerste gedeelte van deze resultatensectie 

besproken. Het gaat hierbij om een verschil in houding ten opzichte van de vijf pijlers. Dit 

verschil kan ontstaan zijn naar aanleiding van de verschillende activiteiten die voortgevloeid 

zijn uit het actieplan.  

De verschillen blijken zich met name in de vragen 8, 9, 10, 11, 13, 21 en 24 voor te doen. In 

andere vragen komen in geen verschillen voor tussen de nul-meting en de éénmeting.  

Deze vragen worden specifiek besproken en daar worden ook de betrokken pijlers benoemd.. 

 

In het tweede gedeelte van de resultatensectie worden de antwoorden van de vragen over de 

mening van de respondenten ten opzichte van de activiteiten behandeld.  

 

Aan het einde van deze sectie wordt de open vraag besproken. Antwoorden die vaker terug 

komen worden belicht.  

     

 

 

 



 
 

 

Eénmeting KNWU | juni 2015 7 

 

 

DEEL 1: VRAGEN 8, 9, 10, 11, 13, 21 EN 24 

In dit gedeelte worden de verschillen tussen de antwoorden van de nul- en éénmeting 

besproken voor een zevental vragen waarin markante verschillen optraden. In het merendeel 

van de antwoorden zat weinig tot geen verschil. De vragen 8, 9, 10, 11 en 13 zijn te scharen 

onder de pijler Bewustwording.  

 

VRAAG 8:  

1. IK GEBRUIK ALLEEN GECONTROLEERDE VOEDINGSSUPPLEMENTEN (BIJVOORBEELD VIA 

HET NEDERLANDSE ZEKERHEIDSSYSTEEM VOEDINGSSUPPLEMENTEN TOPSPORT) 

2. IK CONTROLEER MIJN MEDICIJNEN ALTIJD OP DE AANWEZIGHEID VAN DOPING 

In 2014 gaf 19 procent van de respondenten aan enkel gecontroleerde 

voedingssupplementen te gebruiken, dit jaar gaf twee procent meer aan dit te doen. Het 

controleren van aanwezigheid op doping in medicijnen door KNWU-leden blijkt te zijn 

toegenomen met vier procent.  

 

VRAAG 9:  

IK BEN BEKEND MET….. 

Gedurende de eerste enquête gaf 62 procent aan bekend te zijn met de anti-doping pagina’s 

op de KNWU-website. Ditmaal was dit 65 procent. De bekendheid is dus met drie procent 

toegenomen. Ook de bekenheid van de Dopingwaaier applicatie is met vijf procent 

toegenomen naar in totaal 36 procent.  

 

VRAAG 10:  

HET CONTROLEREN VAN MEDICIJNEN OF VOEDINGSSUPPLEMENTEN DOE IK VIA, ETC 

De respondenten controleren medicijnen of voedingssupplementen vijf procent meer via de 

Dopingwaaier applicatie ten opzichte van vorig jaar. Ook is het percentage van KNWU-leden 

dat aangeeft medicijnen en voedingssupplementen niet te controleren met drie procent 
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gedaald. Dit betekent dus dat ten opzichte van vorig jaar meer wordt gecontroleerd op de 

aanwezigheid van doping in medicijnen en voedingssupplementen door leden van de KNWU. 

 

VRAAG 11: ALS IK VRAGEN HEB OVER HET GEBRUIK VAN  

VOEDINGSMIDDELENSUPPLEMENTEN NEEM IK CONTACT OP MET: ETC 

Vier procent meer van de respondenten aan de KNWU te contacteren bij vragen over het 

verbeteren van het gebruik van voedingssupplementen. 

 

VRAAG 13: GEEF AAN IN WELKE MATE DE VOLGENDE ELEMENTEN VOOR U DE BASIS VORMEN 

VOOR HET BEDRIJVEN VAN UW SPORT:   

Voor ‘voedingssupplementen’ is 3,5 procent meer gescoord op ‘helemaal mee oneens’. 

Met andere woorden, 3,5 procent meer respondenten dan in de 0-meting geven aan dat 

voedingssupplementen niet de basis vormen voor het bedrijven van hun sport. Dat is in lijn 

met de gewenste cultuurverandering. 

 

VRAAG 21: ALS IK IEMAND DOPING ZIE GEBRUIKEN DAN ZOU IK…. 

Los van de zichtbaarheid van verschillen in antwoorden tussen de nul-en éénmeting die 

geschaard zijn onder de pijler Bewustwording is ook een groot verschil waarneembaar in 

antwoorden die vallen onder de pijlers Openheid en Dopingcontroles. Het gaat hierbij om de 

hypothetische vraag wie leden zouden contacteren bij signalering van dopinggebruik bij 

iemand anders (vraag 21). In 2014 gaf 20 procent aan de wedstrijdleiding te waarschuwen en 

in 2015 is dit percentage met 4 procent toegenomen tot 24 procent. Daarbij geeft ten 

opzichte van vorig jaar 5 procent meer aan om het Vertrouwenspunt Sport te contacteren in 

het geval van signalering van dopinggebruik.  

 

VRAAG 24: OVER DOPINGCONTROLES 

Vraag 24 bevat een stellingen over dopingcontrole. Op de stelling “Ik ben goed op de hoogte 

van de procedures rondom de dopingcontrole’’ bevestigt in deze meting 3,2 procent meer 

van de respondenten dit dan in de 0-meting. 
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DEEL 2: OPINIE OVER ACTIVITEITEN KOERSEN OP EEN SCHONE SPORT 

In dit tweede gedeelte van de resultatensectie worden de antwoorden van de vragen over de 

activiteiten behandeld. In deze vragen (28-46) is naar de mening van de respondenten ten 

opzichte van de activiteiten gevraagd. Omdat deze vragen opgesteld zijn naar aanleiding van 

de activiteiten zijn de vragen nooit eerder voorgelegd aan de leden van de KNWU. Daarom 

worden in dit gedeelte alle vragen besproken. De vragen worden per activiteit belicht. 

 

Commissie Sorgdrager 

14 procent van de respondenten geeft aan gemerkt te hebben dat het rapport van de 

Commissie Sorgdrager is omgezet in een actieplan. De andere 86 procent geeft aan dit niet 

gemerkt te hebben. 12 procent geeft vervolgens aan dit een nuttige extra impuls te vinden 

tegen doping, 11 procent denkt dat het niet werkt en 77 procent is neutraal of heeft geen 

mening. De 14% bekendheid van Koersen op Schone sport is op zich redelijk. Aan het 

actieplan als zodanig is betrekkelijk weinig promotionele aandacht gegeven, anders dan dat 

de individuele activiteiten aan leden zijn voorgelegd, bekend gemaakt. Tegen deze 

achtergrond  

 
Voorlichtingsbijeenkomst Rudi Kemna 

Van de KNWU-leden is 23 procent bekend met de voorlichtingsbijeenkomst met Rudi Kemna. 

Vier procent van de leden geeft aan deze bijeenkomst ook daadwerkelijk bijgewoond te 

hebben en tien procent heeft de mening dat voorlichtingsbijeenkomsten bijdragen aan de 

creatie van een schone sport.  

 
100% Dope Free stuurdoppencampagne 

Maar liefst 58 procent van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de 100 % Dope Free 

stuurdoppencampagne. Echter heeft slechts 15 procent van de respondenten de 

stuurdoppen daadwerkelijk ontvangen en gebruikt. 28 procent geeft aan de doppen 

ontvangen te hebben en 56 procent geeft aan de doppen niet ontvangen te hebben. 

Opgemerkt moet worden dat de stuurdoppen alleen verstrekt zijn aan de KNWU 

licentiehouders, een deel van de onderzoekspopulatie. Tien procent van de leden is het er 

helemaal mee eens dat de stuurdoppencampagne bijdraagt aan de creatie van 
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bewustwording voor het belang van een schone sport, hier tegenover staat dat 14 procent 

het er helemaal mee oneens is. Echter geeft 31 procent aan het hier enigszins mee eens te 

zijn.  

 
100% Dope Free Challenge 

Met de 100 % Dope Free Challenge is 29 procent van de respondenten bekend. Tien procent 

van de leden stelt te hebben deelgenomen aan de challenge. Negen procent stelt daarbij het 

helemaal eens te zijn dat de challenge bijdraagt aan het creëren van een schone sport. Zeven 

procent is het hier helemaal mee oneens. Echter geeft 23 procent aan het hier enigszins mee 

eens te zijn.  

 

Video Rudi Kemna 

Van de respondenten zegt 13 procent bekend te zijn met de video van Rudi Kemna. 12 

procent van de respondenten geeft aan de video ook daadwerkelijk bekeken te hebben. 

Slechts zeven procent is het er helemaal mee eens dat de video van Rudi Kemna bijdraagt aan 

de creatie van een schone sport. Zes procent is het hier geheel mee oneens.  

 
Vertrouwenspunt Sport 

Van de KNWU-leden geeft 23 procent aan bekend te zijn met het Vertrouwenspunt Sport. 

Verder stelt 99 procent van de leden aan geen melding gedaan te hebben van zaken die 

mogelijk in strijd zijn met de regels en integriteit van de sport.  

 
Dopingcontroles 

32 procent van de leden stelt bekend te zijn met het feit dat er sinds het rapport van de 

Commissie Sorgdrager extra dopingcontroles zijn. Op de vraag of de leden het afgelopen jaar 

voor het eerst een dopingcontrole zijn ondergaan of deelgenomen hebben aan een wedstrijd 

waarbij het gebruik van doping gecontroleerd werd, geeft negen procent ‘ja’ als antwoord. 

Een opvallend resultaat geeft de vraag of het uitvoeren van dopingcontroles bijdraagt aan de  
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creatie van een schone sport: maar liefst 37 procent is het hier helemaal mee eens, 38 

procent is het hier enigszins mee eens en slechts vijf procent is het hier helemaal mee 

oneens.  

 

Zie voor de grafische weergave van alle respons de Appendix II. 
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ANTWOORDEN OPEN VRAAG 

In de laatste vraag van de enquête hebben de leden de kans gekregen om via een open vraag 

opmerkingen te plaatsen naar aanleiding van de vragen. Allereerst stelt een aantal 

respondenten dat het goed zou zijn om meer bewustwording te creëren onder jeugd door 

middel van voorlichting. Hierbij geven een aantal leden aan die te maken hebben de jeugd 

nog nooit een controle meegemaakt te hebben. Opgemerkt moet worden dat in de echte 

jeugdcategorieën 1 t/m 7 controle niet is toegestaan en dopingcontroles pas vanaf 16 jaar 

kunnen plaatsvinden binnen de huidige reglementen. 

 

Daarnaast geven verschillende leden aan weinig vertrouwen te hebben in een wielersport die 

doping vrij is. Zie voor een overzicht van alle antwoorden op de open vraag de Appendix III. 
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SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 

SAMENVATTING RESULTATEN 

In deze éénmeting is het overall beeld globaal hetzelfde als in de nulmeting met een 

verbetering op het punt van de bewustwording zoals de antwoorden op de vragen 8, 9, 10, 

11 en 21 laten zien. Het gaat om een progressie van 4 of 5%.  

Deze groei geeft aan dat vooruitgang wordt geboekt, maar dat inspanningen nodig blijven 

om die progressie vol te houden. 

De bekendheid van de activiteiten in het kader van Koersen op een schone sport is 

betrekkelijk laag, rond de 10%. Dat is niet veel. De voorlichtingsbijeenkomst met Rudi Kemna 

(23%) en de Stuurdoppencampagne (58%) springen er uit. 

Omtrent de verwachte bijdrage van de activiteiten aan een schone sport is levert ‘meer 

doping controles’ de hoogste score op (37% helemaal mee eens). De activiteiten komen 

gemiddeld uit op rond de 10%.  

AANBEVELINGEN 

1. De hoge score van de Stuurdoppencampagne op ‘bekendheid’ onder de 

respondenten geeft aanleiding die aanpak te bekijken en daaruit conclusies te 

trekken die voor andere activiteiten in het vervolg kunnen werken. 

2. Besteed veel meer aandacht aan de bekendheid van activiteiten. Benut daarvoor de 

sociale media en de (sport)nieuwsmedia. Laat zien wat je doet. 

3. Concentreer verder op ‘Bewustwording’; respondenten geven aan dat daar 

progressie is bereikt, conform de doelstelling. 
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APPENDICES 
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APPENDIX I. VERGELIJKENDE GRAFIEKEN 
 

Vraag 1. 
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Vraag 2. 
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Vraag 3. 
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Vraag 4. 
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Vraag 5. 
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Vraag 6. 
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Vraag 7. 
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Vraag 7. 
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Vraag 8. 
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Vraag 9. 
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Vraag 10. 
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Vraag 11. 
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Vraag 12. 
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Vraag 13. 
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Vraag 14. 
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Vraag 15. 
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Vraag 16. 

 
 

 
 

 

 



 

32 Eénmeting KNWU |juni 2015 

 

Vraag 17.  
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Vraag 17. 
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Vraag 18. 
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1. Voor zover ik weet besteedt
het bestuur van mijn club
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voorlichting op het gebied van
anti-doping

3. Voor zover ik weet pakt het
bestuur signalen over doping

en andere zaken op

Vraag 18: helemaal mee eens
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Vraag 19. 
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Vraag 20. 
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Vraag 21. 
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Vraag 22. 
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Vraag 23. 
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Vraag 24. 
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Vraag 25. 
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Vraag 26. 
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Vraag 27. 
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APPENDIX II. GRAFIEKEN VRAGEN 2015 
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APPENDIX III. OPEN VRAAG 
 

 

 

Q47 Heeft u nog opmerkingen naar 
aanleiding van deze enquête? 
 
Beantwoord: 490 Overgeslagen: 1.565 
# Reacties Datum 
1 Ik ben nieuw (basis)lid van de KNWU en heb sinds dat ik lid ben helemaal niets over doping in de (amateur)sport 
gehoord. Deze vragenlijst kwam dus ook als verrassing. Goed dat 'ie wordt afgenomen maar lijkt mij belangrijk 
om nieuwe leden ook snel bewust te maken van doping in de sport (anders dan via deze vragenlijst). Aan de 
andere kant vestig je zo er ook veel aandacht op; ik was me er niet bewust van dat doping ook in de amateur 
wielersport een probleem was, nu denk ik er toch negatiever over. 
30-6-2015 15:08 
2 Op een of andere manier is er toch te weinig belangstelling voor het anti-dopingbeleid, daar moet m.i. aan 
gewerkt worden. Controle moet meer plaatsvinden bij de jongere groepen zodat er meer bewustwording ontstaat 
als men de stap maakt naar de hogere klassen. 
21-6-2015 12:17 
3 Nee ,ik ben al 50 jaar heb mijn helle leven al gesport nooit gebruikt als je verliest ben je helaas niet goed genoeg 
als dat tussen ieders oren zit dan pas heb je het dopinggebruik opgelost. Dat is in deze tijd een onmogelijke 
opgave nog even een jaar of 50 wachten en misschien nog iets langer succes er mee en veel wijsheid gewenst. 
Gr Hans Koomen, 
21-6-2015 10:08 
4 ik ben al jaren niet meer actief, maar heb nog wel een clublicensie waarmee ik bijv trainingswedstrijden zou 
mogen rijden. 
20-6-2015 17:43 
5 contoleer ook bij de masters zij zijn die zich nog meer bewust moeten van die cultuur en het probleem is dat zij 
zijn die ook de jeugd begeleiden. Ik zeg niet dat zij ze stimuleren tot dope gebruik maar zij vinden het wel meer 
acceptabel 
20-6-2015 13:30 
6 Nee 19-6-2015 20:35 
7 Sommige vragen zijn niet van toepassing maar die keuze is er niet (begeleiders), daarnaast is er bij sommige 
vragen ruimte voor genuanceerde discussie. 
19-6-2015 12:40 
8 Er zijn krachten binnen de wielersport die nogf altijd een zeer liberale houding tav dopping hebben. Daarnaast is 
de marketing van allerelei voediingssupplementen-fabriakanten erg groot en wielernners denken dat het helpt. 
19-6-2015 10:45 
9 Veel dezelfde vragen! Werd er een beetje gek van. 19-6-2015 9:05 
10 daar ik geen actief wedstrijd renner meer ben, wel vader van een fietsende dochter, bestuurslid bij een wielerclub 
en trainingsbegleider van jonge rennertjes, zijn er toch nogal wat vragen waar je maar moeilijk een goed 
antwoord op kan geven. Heb wel gemerkt, doordat mijn dochter wedstrijden fietst dat er meer controles zijn, 
maar naar mijn idee nog veel te weinig 
18-6-2015 20:58 
11 Ik ben een recreative fietser die is aangesloten bij een club. Ik (en de mensen in mijn naaste omgeveing) heb 
persoonlijk geen enkele band met doping. Volgens een recent gehouden onderzoek onder topsporters zou het 
dopinggebruik onder hen slechts enkele procenten zijn. Dat geloof ik niet. Iedere topsporter wil winnen, koste wat 
kost. Ik denk dat een topsporter per definitie doping gebruikt. 
18-6-2015 11:36 
12 ik vind het goed dat de knwu maar er word naar mijn mening niet gecontroleerd bij de junioren of alleen de beste 
die altijd goed rijden in plaats van de genen die net erachter zitten . 
18-6-2015 8:31 
13 Enigzins hypocriet van de KNWU om onvoorwaardelijk haar bondscoach MTB te steunen, terwijl binnen deze 
groep olympisch talentontwikkeling een risicovolle voedingsbodem gelegd zou kunnen worden voor een optimaal 
professioneel begeleid dopingklimaat, dat louter gericht is op het hoofddoel namelijk het behalen van een 
olympische medaille. De belangen zijn enorm, de ambities evenzo. Het meerjaren ontwikkelingsplan dat gevolgd 
wordt, toont opmerkelijke overeenkomsten met modellen, die in het verleden zijn doorlopen door succesvolle 
winnaars, die soms helaas achteraf deel bleken uit te maken van een professioneel georganiseerd 
dopingsysteem. Belangrijke elementen zijn; (persoonlijke) olympische ambitie, financiele afhankelijkheid, 
meerjaren volledige autonomie en onvoorwaardelijk vertrouwen in de bondscoach, gesloten selectiecriteria, 
afwezigheid van open evaluatie, gesloten selectieve communicatie gesloten trainingsomgeving, opvallend 
afwijkend wedstrijdprogramma, gesloten trainingsstages, zekere mate van indoctrinatie bij de sportieve 
opvoeding jegens de sportersgroep, waarmee wordt gewerkt. Hiermee is allerminst gezegd dat hier systematisch 
aan een dopingprogramma wordt gewerkt, maar ik herken hier een reeel risico dat door de KNWU juist niet 
omarmd zou moeten worden met een onvoorwaardelijk vertrouwen, maar met een gezond wantrouwen en 
waarbinnen streng onafhankelijk toezicht en out-of-competition controles zouden moeten worden uitgevoerd. 
Anti-doping beleid zou niet voornamelijk gericht moeten zijn op de (breedte) sporters, maar juist ook in de 
professionele talentontwikkelingsprojecten. Helaas zijn er al genoeg (buitenlandse) voorbeelden geweest, waarin 
achteraf de meest effectieve dopingsystemen zijn gebleken. 
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18-6-2015 7:04 
14 is voor mij als jurylid minder van toepassing 17-6-2015 22:49 
15 nvt 17-6-2015 22:39 
16 nee 17-6-2015 21:05 
17 Bij de vraag; Heeft u wel eens doping gebruikt? zou ik ook de vraag stellen of diegene daar dispensatie voor 
heeft. Ik ben zelf diabeet dus ik moet wel 'doping' gebruiken in de vorm van insuline om gezond te kunnen leven. 
17-6-2015 20:35 
18 nee ik heb geen aanmerkingen. 17-6-2015 13:41 
19 - 17-6-2015 11:54 
20 Voorlichting is preventie: wellicht voorlichting verplichten voor het verkrijgen van licentie? Verder vind ik het 
ronduit belachelijk dat bij een dopingcontrole de betrokken renners/rensters niet meer over de tourradio genoemd 
mogen worden. Het risico op een controle missen (en dus positief bevonden worden) is zo wel erg groot 
17-6-2015 11:19 
21 Slechte enquete: meeste vragen hebben door "Ik-vorm" alleen betrekking op actieve sporter, niet op begeleiders. 
Vraag 23 ervaar ik als suggestief. Daarnaast verbaas ik me dat een toprenner na dopinggeruchten van clubteam 
wisselt en vervolgens in Nat. selectie [2014] wordt opgenomen ... 
17-6-2015 0:27 
22 Hallo, ik vond veel vragen wat ver van me weg staan. Ik ben weliswaar nog licentiehouder, maar rijd alleen bij 
gelegenheid nog wel eens een wedstrijd en dat als master/amateur. Daarbij houd ik me bepaald niet bezig met 
doping. Ik gaf al aan niet zo'n moeite met doping te hebben, daar sport toch al per definitie oneerlijk is en daarbij 
komt dat kiezen voor wielrennen als topsport ook kiezen is voor een harde wereld. Wel vind ik het van groot 
belang dat de jeugd beschermt wordt tegen gevaarlijke praktijken en dat deze groep niet door groepsdruk, druk 
van begeleiders oid wordt aangespoord tot gebruik van middelen die hun gezondheid kunnen schaden. In de 
professionele sport zou het denk ik goed zijn als men zich kan wenden tot vertrouwenspersonen die renners 
kunnen adviseren over risico's, zodat renners beter in staat zijn af te wegen hoe om te gaan met druk die de 
omgeving hen oplegt. Bij vragen Eddy de Boer, edbassen@hotmail.com 0647943865 
16-6-2015 23:21 
23 Nee 16-6-2015 21:40 
24 welke goedgelovige sukkel geloofd dat de sport zo clean word .dezelfde die schrokken over het gebruik in het 
verleden of bij rabo .hahahaha er zullen altijd mensen zijn die besodemieteren in elke sport wat zelfs in gewone 
leven . renners pesten op oude stalen terwijl iedereen het deed dat is het beleid op het moment .kijk nieuwe 
regels nieuwe technieken dat jaar gebruiken en meteen schorsen en dan voor het leven als er echt spraken is 
van gebruik ,dus praat niet over glenbuterol bij Contador . 
16-6-2015 21:39 
25 Mijn doping gebruik dateert uit jaren 80 toen ik bij de recreanten van de NWB wedstrijden reed. Gebruik van 
amphetamine en anabolen was toen heel gewoon. Nu ben ik eenvoudige wielertoerist en gebruik zeker geen 
doping. 
16-6-2015 20:40 
26 neen 16-6-2015 18:27 
27 Ik ben van mening dat er altijd valsspelers zullen blijven deelnemen aan de sport. De farmaceutische industrie 
zal de controles altijd vele stappen voor blijven. 
16-6-2015 17:01 
28 Bezoekt u ook KNWU aangesloten verenigingen voor anti-doping voorlichting? 16-6-2015 14:31 
29 Ik begrijp niet waarom veel buitenlandse verzorgers, hun renners kunnen begeleiden naar betere resultaten dan 
de Nederlandse begeleiders. Dit terwijl men met dezelfde reglementen werkt. 
16-6-2015 13:33 
30 Voor de rol van bestuurder/trainer vind ik de enquete lastig in te vullen. Niet dat de vragen moeilijk zijn, maar ze 
zijn overwegend gesteld vanuit positie van een renner/sporter. 
16-6-2015 13:11 
31 De 100% free doping challenge was geen vragenlijst hoe je het zelf doet als je kans wou maken om te winnen, 
de antwoorden moesten namelijk zo politiek correct mogelijk gegeven worden om kans te kunnen maken om 
prijzen te winnen. Dat vond ik persoonlijk jammer. 
16-6-2015 12:34 
32 Maak dopingcontroles op basis van uitslagen bij de amateur-sporters. Computer berekent heel makkelijk welke 
uitslagen opvallend zijn, bijvoorbeeld een top 5 na een heel seizoen top 20. 
16-6-2015 11:12 
33 investeer tijd en aandacht naar de jeugd en belofte 16-6-2015 10:31 
34 De meest talentvolle/meest hardtrainende sporter wint, of het gehele peloton stimulerende middelen gebruikt of 
niet. Doping in de sport blijft altijd bestaan, omdat er heel veel geld mee wordt verdiend, ook door de 
zogenaamde dopingbestrijders. Wat betreft doping is de (top)sport wereld ontzettend hypocriet. 
16-6-2015 0:57 
35 nee 15-6-2015 23:15 
36 Zwaardere straffen voor doping zouden beter zijn je bedondert de zaak en in het normale leven is dat meestal 
ontslag. Controles zouden rond grotere evenement ook out of competition moeten zijn. 
15-6-2015 21:15 
37 ik ben vader van een jeugdlid. En daar is nog geen doping controle geweest. Dus bij ons speelt dit nog niet. 
Verder raar dat de 1e vraag gelijk 10 % voortgang geeft en dat het daarna steeds langzamer gaat. Dat is valse 
voorlichting. 
15-6-2015 20:15 
38 Een nutigge enQuette maar jammer dat er nog te weinig ziet en van hoort bij de wedstrijden dat er gecontroleerd 
word op doping. 
15-6-2015 19:53 
39 nee 15-6-2015 19:17 
40 Ik heb sterk de indruk dat er in het amateurcircuit (masters/amateurs mtb) verboden middelen gebruikt worden. 
Hier is totaal geen controle op en renners kunnen maar doen wat ze willen. Al enkele jaren heb ik het vermoeden 
dat een aantal renners niet helemaal eerlijk met de sport bezig zijn! Wat mij betreft mag hier wel wat meer 
controle op komen en 'daders' gewoon per direct schorsen en de licentie intrekken. Waarom alleen de 
elite/junioren controleren als het meerendeel van de renners in de andere klassen rijden? 
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15-6-2015 16:00 
41 Nee 15-6-2015 15:56 
42 Geen 15-6-2015 14:55 
43 Ik ben van mening dat het meer voorlichten over doping weinig nut heeft, aangezien diegene die doping wil 
gebruiken dit toch wel doet. Daarnaast valt mij als begeleider op dat er erg veel tramadol en soortgelijke 
pijnstilling wordt gebruikt in koers, ik vraag me af waarom dit niet op de doping lijst staat. 
15-6-2015 14:14 
44 Ik weet dat er vanuit de KNWU aandacht wordt besteed aan een anti doping beleid, maar ik heb daar persoonlijk 
als belofte renner weinig van gemerkt. Ik rijd al vier jaar wedstrijden bij de belofte, maar ik ben nog nooit 
gecontroleerd. 
15-6-2015 11:57 
45 In BMX op amateur niveau nog nooit een dopingcontrole meegemaakt ! te veel focus op wielrennen. in bmx word 
erg veel aan krachttraining gedaan , waarbij ik me kan voorstellen dat hier wel eens verboden middelen worden 
gebriuikt. hier mag meer focus op zijn vanuit KNWU 
15-6-2015 9:38 
46 Als ongebonden tourrijder, niet verbonden aan een wielerclub en niet deelnemend aan wedstrijden, had ik het 
gevoel dat veel vragen niet op mij van toepassing waren. Toch goed om aan deze enquête deel te nemen, al was 
het maar om meer kennis te vergaren over dit onderwerp en wat er momenteel allemaal aan wordt gedaan. 
15-6-2015 8:47 
47 Ik vind dat de KNWU als bond ook steviger moet optreden in de media als het gaat om doping en de negatieve 
associatie met de sport. Publiceer eens in hoeveel wedstrijden er getest wordt en er daarvan géén positieve 
testen naar voren zijn gekomen. Ik ben ook benieuwd wat er met de resultaten van deze enquête gaat gebeuren. 
15-6-2015 8:42 
48 In landen zoals spanje wordt no needle policy v. A. Nieuwelingen genegeerd. Ploeggenoot die in spanje heeft 
vereden heeft nieuwelingen "voedingssupplementen" zien injecteren. Wat het echt is weet je niet. Ben zeer 
skeptisch over ploegen als astana, katusha, lampre, saxo. Doping beleid blijktnweinig effectief. Grote vissen 
lijken zo professioneel beveleid te worden dat ze niet gepakt worden. Vraag is niet of profs gebruiken, maar 
hoeveel en wat. Vdrest zijn er wel geruchten over verschillende renners in elite belofte continentaal peleton, voor 
mij ontbreekt echter concreer bewijsen gaat t enkel over verhalen. 
15-6-2015 7:11 
49 Ik gebruik doping. Echter ben ik nog nooit gepakt. Rijke ouders is een voordeel binnen het wielrennen er is altijd 
sprake van corruptie. Meer controles bij nieuwelingen en junioren zou beter voor de sport zijn 
15-6-2015 1:13 
50 Deze enquete is een beetje overbodig voor mij als vette amateur, die niet echt sirieuze wedstrijden rijd en al 
helemaal niet op de racefiets, terwijl er veel vragen over wielrennen gaan. 
14-6-2015 23:12 
51 nee 14-6-2015 21:15 
52 De vragen zijn meerduidig en de antwoord categorieën passen lang niet altijd bij de gestelde vraag. Dit geeft 
geen goed beeld. Ik zeg dit niet zomaar, ben afgestuurd in een sociale wetenschap en heb onderzoekservaring. 
etc 
14-6-2015 21:13 
53 Dit onderzoek is niet op mij van toepassing. Het speelt niet in de categorie waar ik in sport. 14-6-2015 19:51 
54 erg gericht op wielrennen. Voor BMX geldt dat prestaties ook afhangt van vaardigheden, derhalve doping niet 
zo'n issue. 
14-6-2015 17:08 
55 Ik heb in een grijs verleden de wielersport beoefend via de knwu en ben nu bestuurslid van een 
organisatiecomité, dus heb ik nu alleen met dopingcontroles te maken als er tijdens 'onze' wedstrijd wordt 
gecontroleerd. 
14-6-2015 15:31 
56 Geen opmerkingen. Ik ben pas een maand lid van de club MTB Baarlo, dus kan ik over het dopingsbeleid niet 
veel zeggen. Naar aanleiding van deze enquête ga ik meer informatie opzoeken betreffende het antidopingbeleid. 
14-6-2015 14:40 
57 nee 14-6-2015 14:26 
58 nee 14-6-2015 14:13 
59 Beste KNWU ik vindt deze vragen best wel goed voor de sport leuk en schoon te houden 14-6-2015 12:31 
60 Bij sommige opties was een antwoord extra in de trant van' in het verleden wel' handig geweest. Cafainepillen 
bijvoorbeeld. Een supplement dat ik niet gebruik maar in 2008 wel een paar keer genomen heb, Dat is geen 
soms, maar niet klopt ook niet. 
14-6-2015 12:06 
61 duidelijk en direct Wat ik mis is meer connecties met overdragen van doping. Van collega's, verzorgers, anderen. 
Hoe komen "we" eraan. 
14-6-2015 12:06 
62 . 14-6-2015 12:03 
63 Ik zou graag de anti doping doppen ontvangen 14-6-2015 11:16 
64 Geen 14-6-2015 5:20 
65 Is het niet beter om deze anguete alleen naar de licentie houders te sturen. mvg Reinier Haas 13-6-2015 23:15 
66 Doping zal altijd blijven de belangen vooral bij de profs zijn te groot 13-6-2015 23:02 
67 Geen 13-6-2015 21:48 
68 Als recreant wielrenner zijn veel vragen niet relevant 13-6-2015 21:45 
69 Neen 13-6-2015 21:19 
70 nee 13-6-2015 21:18 
71 Mijn waardering voor het werk dat jullie hierin stoppen. Ik zal de video's van Rudi Kemna opzoeken 13-6-2015 21:06 
72 Nee 13-6-2015 20:48 
73 als 70-er, gestopt met tarining geven aan jeugd, na 33 jaar; blij dat ik vrij rondrij, nw heup en stends opa en 
gelukkig getrouwd met vrouw die me na 43jr nog steeds min 5 x per week (en vooral lang op zondag) doen laten 
fietsen, met plezier; had niets met doping van doen, (kon pp oa Tommy Simpson, die bij ons aan de dijk met de 
gebr van Steenselen trainde en verbleef) bij de club waar ik het langst lid was, promootte voorzitter toen 
dopingspillen oa zelf en had hekel aan lui die je op de club eraf reed, jouw (mij dus) in coursen, zelfs over het 
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trottwar voorbij kwamen, konden soleren enz..???.!!! Vreemd dat bewezen profs dopingzondaren, al dan niet 
opgeleid, gewoon nog (en de ONbewezenen, z.n.) ploegleiders etc.... 
13-6-2015 20:25 
74 Vragen zijn niet te beantwoorden als jurylid. Dus slecht opgesteld ! 13-6-2015 20:13 
75 Deze enquête is voor mij niet relevant. Ik fiets puur voor mijn plezier 2 keer per week in groepsverband. We zijn 
geen vereniging en doen niet aan wedstrijden mee. Ik vind het echter wel belangrijk dat de wielersport schoon 
van doping is. 
13-6-2015 20:00 
76 ik heb aangegeven dat ik als trainer/begeleider functioneer, maar krijg gerichte vragen die bestemt, zijn voor 
actieve sporter 
13-6-2015 19:53 
77 Er moet op alle niveaus serieuzer gecontroleerd gaan worden. Daarnaast moet er een zero tolerance beleid 
komen, heb je gebruikt dan ga je maar lekker vissen ofzo maar wedstrijden op de fiets mag je nooit meer rijden. 
13-6-2015 19:53 
78 Nee 13-6-2015 19:02 
79 Benader verenigingen en biet aan om langs te komen op een avond om hier over te presenteren. Begin bij de 
jeugd en ouders dat is de toekomst 
13-6-2015 18:50 
80 Dopingtesten vaak doen. Ik heb begrepen dat deze veel geld kosten. Optie is dan wellicht niet alle testen 
daadwerkelijk te analyseren. Als er dan toch een dopinginstantie aanwezig is, laat dan i.p.v. 1 iemand meteen 4 
mensen een plasje inleveren. Dan komt het voor iedereen ook echt dichterbij. 
13-6-2015 17:55 
81 ik ben een individuele sporter sinds 2,5 jaar. Ik rijd marathons zoals in groesbeek en montherland (MTB) en de 
vragenlijst is niet echt van toepassing op mij. is er onderscheid te maken tussen fun/ knwu basisleden en de 
"echte wedstrijdrijders"? 
13-6-2015 16:40 
82 hoog Rudi Kemna gehalte 13-6-2015 16:23 
83 Nee. 13-6-2015 15:59 
84 Doping contoles in het amateur wielrennen is een hele grote wase neus . Waar op ga je testen cortisone /epo 
/canabis /steroide /coke /amfitamine enz. Je zal per type middel moeten testen en daar heeft de knwu gewoon 
weg geen geld voor ergo de controlles slaan de plank mis .Gebruik zal er altijd zijn .er zijn altijd partijen die daar 
belang bij hebben . 
13-6-2015 15:30 
85 Nee 13-6-2015 15:25 
86 Het is een moeilijk in te vullen enquete als je niet bekend bent met een duidelijke definitie van doping. Voor mij is 
dat ver van mijn bed. 
13-6-2015 13:09 
87 Nee 13-6-2015 12:12 
88 Als toerder is deze enquete voor mij lastig in te vullen; Ik gebruik tijdens lange(re) toertochten wel vitamine-repen 
etc en speciale dorstlessers maar gebruik zeker geen doping(achtige) middelen. 
13-6-2015 12:06 
89 Ja ik vind dat er ook in critriums en regio wedstrijd meer controles moeten komen gewoon vanaf de junioren tot 
de masters. Ik zelf kom uit de schaats wereld en daar werd ik geregeld gecontroleerd van m'n junioren tijd zelfs 
op trainings kampen in de zomer. Zolang ik een wieler licentie heb ben ik maar 1 keer gecontroleerd en dat was 
bij het Nationaal kampioenschap. Ik weet zeker dat er binnen de masters categorie gebruikt word maar heb 
natuurlijk geen bewijs. Denk zelfs dat jullie er bang van worden wat er in die categorie gebruikt wordt als je de 
ene dag in een criterium iemand op een rondje wordt gezet en de volgende dag wint diegene met een rondje voor 
sprong en zijn ogen peulen uit dan is dat niet normaal toch. Er moeten gewoon meer controles komen in alle 
wedstrijden gewoon onaangekondigd ook bij club wedstrijden in hewt voorseizoen. Dit mijn gedachte. 
13-6-2015 11:36 
90 Mijn inziens denk ik dat er vooral op elite niveau snel naar prestatiebevorderende middelen wordt gegrepen, het 
was mij ook niet bekend dat je dit kunt melden mocht je dit zien. Daarnaast is de begeleiding op dit niveau ook 
een stuk minder. Vooral de overgang van junioren naar elite/belofte is een erg grote overgang waarin de 
begeleiding veel te wensen overlaat. Als ik kijk hoe er binnen bijvoorbeeld het schaatsen wordt getraind op alle 
facetten om je doel te bereiken, dan kan er binnen het wielrennen nog veel verbeterd worden! 
13-6-2015 11:33 
91 Door zo'n enquête leer je ook weer wat. Veel zaken zijn al opgestart, maar die kennelijk aan mijn aandacht zijn 
ontsnapt. Dopingcultuur heeft de aandacht, maar strand vaak in schoonheid op het moment dat het niet verder 
komt dan de KNWU. Naar mijn mening dienen verenigingen dit veel proactiever op te pakken. 
13-6-2015 11:28 
92 Succes! 13-6-2015 11:22 
93 de mensheid zal altijd op zoek zijn naar verbetering in zijn prestatie ' s. dat was in de tijd van de romeinen al zo, 
en zal altijd zo blijven. of dit nu in de sport is of op de werkvloer. 
13-6-2015 11:20 
94 Ik kan een hoop vragen helaas niet beantwoorden. Deze zijn vooral gericht op het knwu lid met wedstrijdlicentie 
of iemand die in clubverband rijdt. Ik hoop dat mijn gegevens toch nog van meerwaarde kunnen zijn. 
13-6-2015 11:10 
95 nee 13-6-2015 10:47 
96 schone sport, in welke sport dan ook, zal alleen bereikt worden wanneer er veel zwaardere sancties tegenover 
staan. Betrapt worden is einde carrière. 
13-6-2015 10:43 
97 IK WEET NIET OF ALLES WEL HELPT!!! 13-6-2015 10:29 
98 nee 13-6-2015 9:57 
99 Er word in de enquête niet gevraagd naar het niveau van de sporter/renner die hem invult! Hierdoor kan door het 
invullen van de enquête door een toerrijder die nog nooit wedstrijdsport heeft beoefend een vertekend beeld 
ontstaan. 
13-6-2015 9:51 
100 Nog te weinig dopingcontroles 13-6-2015 9:44 
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101 sorry dit gaat mijn pet te boven ik ben een hobby fietser. 13-6-2015 9:43 
102 Ja die is voor mij nvt 13-6-2015 9:09 
103 Ik ben een hobbyist die toertochten op de weg fietst. De meeste vragen over doping kan ik niet beantwoorden 13-6-2015 8:37 
104 Geen 13-6-2015 7:25 
105 Nee 13-6-2015 7:04 
106 Nee 13-6-2015 2:33 
107 'Grappen' worden er gemaakt over doping er wordt niet warmhartig over gepraat. Het speelt geen rol en is geen 
gespreksstof tijdens een doorsnee wedstrijd dag. Meerendeel van de renners die ik ken accepteren de 
mogelijkheid dat binnen het wedstrijdpeleton doping wordt gebruikt. Het wordt echter totaal niet aangemoedigd of 
iets in die trant. De stuurdoppen zijn naar mening weg gegooid geld. De bijeenkomsten trekken naar wat ik hoor 
ook geen vollen zalen. Ik denk wanneer je straffen op doping gebruik verhoogd en dat ook duidelijk naar buiten 
brengt je vooral jongeren generaties afschrikt om nu en in de toekomst te gaan gebruiken. De begeleiders en 
trainers met een doping verleden hoeven niet weg zolang ze maar aankunnen tonen geen banden met de 
dopingwereld te hebben. Denk hierbij aan contact met bepaalde doktoren of 'verzorgers'. Ik denk dat met de 
huidige frequentie aan controles en het verhogen van de straffen je langzaam doping gebruik gaat verslaan 
(nooit helemaal ben ik bang). Ik heb het gevoel en weer bijna zeker dat de doping cultuur al enorm is veranderd 
in positieve zin ten opzichte van vroeger. Want wat je hoort tijdens verhalen uit de oudendoos dat renners in 
kleedkamers de spuit erin zette dan kun je tegenwoordig al spreken van een vele male schonere sport. Het geld 
van de doppen actie had je beter in een leuke en originele social media campagne kunnen steken. Het zou ook 
helpen wanneer de buitenwereld op de hoogte wordt gebracht van jullie acties komt het wielrennen misschien 
wel van de 'slechte' naam af. 
13-6-2015 0:14 
108 Ik heb de afgelopen drie jaar bijna geen wedstrijden gereden en sta nu op het punt om weer actief deel te nemen. 
Heb er de laatste jaren dus niet heel veel van mee gekregen. Maar heb het gevoel dat het wel wat meer leeft 
onder de renners en dat we op de goede weg weg zijn, al heb ik het gevoel dat doping nooit helemaal zal 
verdwijnen uit de wielersport. 
12-6-2015 23:57 
109 Slechte vragenlijst! (1) Vragen naar persoonlijk gedrag worden als "stellingen" gepresenteerd, maar stellingen 
gaan altijd over meningen. (2) Veel vragen zijn niet op mij [en waarschijnlijk vele anderen] van toepassing. Aan 
die vragen zouden selectie-vragen vooraf moeten gaan. Laat een sociaal-wetenschapper de volgende keer naar 
de vragenlijst (+ antwoordcategorieën + routing) kijken. Ik ben beschikbaar: fransdehaan@telfort.nl 
12-6-2015 23:17 
110 niet alle vragen van toepassing op mijn situatie 12-6-2015 23:08 
111 Niet erg van toepassing op een vrije renner die 5 rondjes om de kerk fietst per jaar. Wel goed dat er veel 
aandacht is voor een Schoone sport. 
12-6-2015 22:33 
112 nee 12-6-2015 22:22 
113 In de strijd tegen de doping geloof ik er niet in dat de UCI integer handelt. De continue affaires maken deze 
instantie volstrekt ongeloofwaardig. Dit betekent dat wedstrijden op internationaal niveau in mijn beleving niet 
eerlijk betwist worden. 
12-6-2015 22:16 
114 Nee, succes ! 12-6-2015 22:05 
115 Meer controles!! Strenger bestraffen! 12-6-2015 21:55 
116 Ik twijfel aan een aantal renners binnen mijn eigen categorie en vind dat er op ieder niveau vaak gecontroleerd 
dient te worden. 
12-6-2015 21:39 
117 Als ik wedstrijden rij dan doe ik dat voor mijn plezier en de kick, niet om podiumplekken te verzamelen. Verder eet 
en drink ik zonder te Letten op wat er mogelijkerwijs in zou kunnen zitten. Gezien het niveau waarop ik fiets vind 
ik controles een beetje overdone. 
12-6-2015 21:30 
118 Nee 12-6-2015 21:30 
119 er zitten veel belemmerende overtuigingen bij jonge renners over doping. Deze zijn gecreëerd door exgebruikers. 
Zorg dat ex-gebruikers minder in beeld komen en geef hen geen podium om zichzelf te 
verantwoorden. Dit draagt bij aan negatieve cultuur bij jongeren. 
12-6-2015 21:00 
120 Nee prima zo blijf scherp op deze materie 12-6-2015 20:54 
121 Bij onze catogorie bijna nooit doping controles. 12-6-2015 20:53 
122 Ik kan moeilijk geloven dat iemand opeens kortstondig EPO gebruikt, en weer stopt. Daarom heb ik het gevoel 
dat Rudi Kemna's bekentenis verre van de waarheid is. En vindt ik hem daarom niet de persoon om zich met antidoping 
voorlichting bezig te houden. 
12-6-2015 20:52 
123 Vooral Amateur en Master niveau wordt zo goed als niet gecontroleerd. Maar uit een rapport in Belgie is duidelijk 
gebleken dat er veel doping in deze categorieen wordt gebruikt dan gedacht!! 
12-6-2015 20:39 
124 De vraag: gebruik van prestatie-bevorderende middelen tijdens wedstrijden/training zijn nogal rekbaar. Feitelijk is 
training zelf prestatiebevorderdend (maar da's flauw), maar ook het nuttigen van gels e.d. is dat. Ik neem aan dat 
er bedoelt werd: "die op de dopinglijst staan", en zo de vraag in gevuld. 
12-6-2015 20:34 
125 Nee 12-6-2015 20:10 
126 Nee 12-6-2015 19:50 
127 Er moeten meer controles komen bij de wedstrijden van de renners en ook bij de criteruims ! 12-6-2015 19:50 
128 nee 12-6-2015 19:36 
129 nee 12-6-2015 19:36 
130 niet echt veel is voor mij niet meer van toe passing. 12-6-2015 19:26 
131 Hoi ikheh voor het eerst in 33 jaar een licentie en heb een veldrij seizoen gereden bij nwb-heb verder geen 
ervaring of intressen in doping en het ken me ook niks scheelen wat de anderen doen ik vind fietsen leuken hoop 
het nog lang tedoen en heb te wijnig ervaring om de vragen goed te beandwoorden gr marcel 
12-6-2015 19:20 
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132 mensen kiezen zelf voor de beslissing om te gebruiken jammer genoeg maken ze de sport ermee kapot. 12-6-2015 19:08 
133 nee anders dan dat de meeste vragen voor mij niet van toepassing waren. Ik adviseer in het vervolg om in dit 
geval de invuller de nvt zijnde vragen te laten overslaan. Scheelt veel tijd en niet van belang zijnde antwoorden. 
12-6-2015 18:56 
134 Neen 12-6-2015 18:52 
135 Nee 12-6-2015 18:41 
136 Een aantal vragen in het begin of ik in de doelgroep val, waren handig geweest. Ik ben lid van een vereniging die 
deel uitmaakt van de KNWU. Voor mij is dit puur toeval. Ik rijd bij deze verening omdat het dichtbij is en niet 
ondat ze lid zijn van de KNWU. Samen rijden stimuleert. Als ze geen lid waren van de KNWU had ik er toch 
gereden. over het algemeen vul ik dit soort enquetes in omdat ik denk dat elke mening helpt om als vereniging 
beter te worden. In dit geval waren de vragen erg gericht op een andere doelgroep, zonde van mijn tijd en van de 
uitkomsten van jullie enquete Groet Erik 
12-6-2015 18:39 
137 Nee 12-6-2015 18:39 
138 Ja, het is een strijd die je verliest...Dus gewoon vrijgeven die troep en 2 soorten wedstrijden organiseren. Die 
met doping en die zodner dopin 
12-6-2015 18:27 
139 als liefhebber van 70 jaar heb ik niets met doping te maken, maar vervloek dege die het wel gebruiken 12-6-2015 18:08 
140 Doping is bij ons geen issue. 12-6-2015 18:02 
141 nee 12-6-2015 18:00 
142 Nee 12-6-2015 17:56 
143 als niet regelmatig wielrenner (basislicentie bij Veteranen) word ik wel geconfronteerd met de mogelijkheden die 
er zijn en waar ik voorheen geen kennis van had... 
12-6-2015 17:53 
144 Heb vroeger een wielrenlicentie gehad. Ben nu bestuurder. 12-6-2015 17:51 
145 Beter een tijd van 20 à 25 min bij schrijven de volgende keer. Op deze wijze win je er natuurlijk geen zieltjes mee 
voor de volgende keer. Mvg Oscar 
12-6-2015 17:15 
146 Dopinggebruik moet strafrechtelijk verboden worden. Bijna alle grote dopingzaken zijn op door recherchewerk, 
huiszoekingen en rechtzaken aan het licht gekomen. Gebleken is dat dopingcontroles jarenlang structureel 
dopinggebruik niet aan het licht konden brengen. 
12-6-2015 17:11 
147 Ik ben slechts enthousiast tourfietser. Het maakt mij niet zoveel uit of iemand doping gebruikt of niet. Bij de 
profs/competitie vind ik het wel essentieel dat iedere atleet presteert op basis van gedane arbeid (en talent). 
Controle op dopinggebruik mag dan scherp. 
12-6-2015 17:07 
148 hij is lang 12-6-2015 16:54 
149 Nee 12-6-2015 16:48 
150 Ik fiets nog maar 2 weken bij een vereniging dus ik heb nog geen wedstrijd gefietst. 12-6-2015 16:36 
151 ik ben 75 en leef mee met de dilemma's die ouders hebben van junioren/beloften die beter willen rijden maar dat 
niet kunnen, met mogelijk gevolg dat zij de dope voor hen aanschaffen. 
12-6-2015 16:11 
152 Het bekend maken van de nummers die na de dopingcontrole moeten kan naar mijn mening ook al direct naar 
de start zo kan men dan direct zien of je naar huis kan of moet blijven tot dat de wedstrijd is afgelopen daar het 
wel eens voorkomt dat renners de eerste ronde moeten opgeven door pech, valpartij of ziek zijn. 
12-6-2015 16:01 
153 neen 12-6-2015 15:41 
154 nee 12-6-2015 15:30 
155 zodra er geld met sporten verdiend word, dan veranderd vaak de mentaliteit van de sporter 12-6-2015 15:27 
156 Vorig jaar heb ik ook een enquete ingevuld, kan ik deze elk jaar verwachten? Ik doe het graag als dat de sport 
schoner maakt. Ga zo door! 
12-6-2015 15:25 
157 nee 12-6-2015 15:13 
158 Nee 12-6-2015 15:11 
159 IK FIETS EIGENLIJK AL VANAF MIJN 10e JAAR . IK HEB NOG NOOIT EEN DOPINGCONTROLE GEZIEN . IK 
ZELF HEB HET NOOIT GEDAAN , ZODAT IK NU NOG NA BIJNA 40 JAAR OP DE FIETS TE ZITTEN NOG 
STEEDS FIETS . HET MOTORTJE IS NIET OPGEVOERT GEWEEST . WAT IK ZELF BELANGRIJK VIND IS 
DAT JE PLEZIER IN JE SPORT HEB . EN JE HEB WINNAARS . MAAR OOK VERLIEZERS . IK ZOU NIET 
WILLEN WINNEN MET MIJN MIK VOL , DAT IS MIJN STANDPUNT , VOLGENDE WEDSTRIJD WORD 
ALBRANSWAARD . GEWOON OM HET AF LEREN . 
12-6-2015 14:54 
160 - 12-6-2015 14:48 
161 Nee 12-6-2015 14:27 
162 geen 12-6-2015 14:23 
163 Ik ben een fietser van 69 Jaar die eerst naar buiten kijkt wat voor weer het is en dan zijn kilometertjes maakt.Dat 
had u waarschijnlijk al begrepen. 
12-6-2015 14:23 
164 nee 12-6-2015 14:11 
165 nee 12-6-2015 14:10 
166 nee 12-6-2015 13:50 
167 Dat er bij zijn die lachen om jullie controles , omdat ze bijna of niet voorkomen, ze doen maar wat. 12-6-2015 13:20 
168 Als personen door sneller of sterker willen zijn dan andere mensen en dit willen bereiken door gebruik van 
oneigenlijke middelen (doping of mechanische doping), is dat volgens mij moeilijk tegen te houden. Hoogstens 
door adequaat toezicht en handhaving. Zelf fiets ik voor mijn plezier en juist om pijn te lijden (dat vervelende 
gevoel geeft voldoening), dus doping is niets voor mij. Ik gebruik alleen af en toe eiwitten/koolhydraten om niet 
teveel af te vallen. 
12-6-2015 13:13 
169 neen 12-6-2015 13:13 
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170 Justitie moet onderzoek doen naar de dopinghandel en deze uitschakelen. Anders blijft het dweilen met de kraan 
open! 
12-6-2015 13:09 
171 NVT 12-6-2015 13:03 
172 neen 12-6-2015 12:59 
173 neen 12-6-2015 12:59 
174 Prima actie. We moeten er voor zorgen dat er min mogelijk valsspelers zijn en komen Door veel voorlichting. er 
zullen altijd valsspelers zijn. Al bij jonge leeftijd voorlichting over de gevolgen van doping. 
12-6-2015 12:56 
175 nee 12-6-2015 12:53 
176 nee 12-6-2015 12:48 
177 nee 12-6-2015 12:36 
178 Ik ben geen actief deelnemer aan wedstrijdsport. 100% schoon zal niet haalbaar zijn. Er zijn altijd overtreders die 
iets gebruiken wat nog niet te achterhalen is of nog niet op de lijst met verboden middelen staat. Het blijkt dat 
heden nog altijd zaken uit het verleden boven water komen die niet door de beugel konden. 
12-6-2015 12:34 
179 nee 12-6-2015 12:32 
180 nee 12-6-2015 12:32 
181 Ik ben een tour fietser, dus ik kom niet met doping in aanraking. Ik vind dat sporters die doping gebruiken voor 
het leven geschorst moeten worden, als dit van te voren bekent is lijkt mij dat er veel sporters hiervan af zullen 
zien. 
12-6-2015 12:31 
182 Denk dat BMX een vrij schone sport is maar goed ben er 30 jaar niet meer actief geweest en sinds vorig jaar 
weer op de BMX gestapt. 
12-6-2015 12:30 
183 nee 12-6-2015 12:30 
184 Sport zelf in de categorie 50+, en daar zijn (zover ik weet) nog nooit dopingcontroles gehouden. 12-6-2015 12:29 
185 hoe wordt het resultaat van de enquete bekend gemaakt?? 12-6-2015 12:25 
186 de vragen zijn niet allemaal logisch. bijvoorbeeld vraag 45 bestaat uit 2 vragen. ik kan maar 1 antwoord geven. ik 
heb dit gedaan op de vraag of ik zelf het afgelopen jaar gecontroleerd ben: nee. of in een wedstrijd gecontroleerd 
is: weet ik niet. 
12-6-2015 12:22 
187 soms suggestieve vragen, de sporters moeten bewust worden dat ze de boel belazeren als ze doping gebruiken! 12-6-2015 12:21 
188 Ik fiets 3 keer per week voor mijn plezier en doe 1x per half jaar mee aan wedstrijden. Heb nog nooit een 
dopingcontrole gezien, of van gehoord. Westrijden worden georganisseerd door mtb-noordwest.nl 
12-6-2015 12:18 
189 Ik heb aangegeven dat ik wel eens doping heb gebruikt, ik bedoel hiermee cannabis en methylfenidaat (zit in 
mijn medicijnen voor ADHD), dus niks wat echt mijn prestaties verbeterd. 
12-6-2015 12:17 
190 veel meer "goedkope" nepcontroles invoeren die echt lijken. Dan wordt de kosten-bate verhouding gunsig 
beïnvloed. 
12-6-2015 12:16 
191 Het begint bij de vraag wat is doping en waar leggen we de grens. 5 blikjes red bull voor de koers is doping, 1 
niet. die nuance zit niet in deze enquete. Dus vraag ik mij af wat er gedaan wordt met de uitslag en hoe dit 
gepubliceerd wordt... 
12-6-2015 12:15 
192 nee 12-6-2015 12:09 
193 - 12-6-2015 12:05 
194 Goed dat de KNWU hiermee bezig is. Maar andere bonden moeten ook aanhaken. Tevens zullen we moeten 
accepteren dat er altijd fraudeurs zullen zijn. Belangen zijn groot! Kijk bijvoorbeeld naar de medische wereld en 
de lereanciers van dopingsproducten! 
12-6-2015 11:58 
195 Waar gesport wordt zijn dopingzondaars. Het zal altijd (voorlopig) een issue blijven. primair denk ik dat het een 
zaak van de individu is, wordt men gepakt moet men ook de consequenties daarvan aanvaarden. Ik vind in het 
algemeen dat het hele thema zwaar wordt overtrokken. Van een ezel maakt men geen renpaard. Van sommige 
producten/medicijnen die op doping lijst voorkomen is het ronduit belachelijk dat ze er überhaupt opstaan. Ik ben 
duidelijk tegen elke vorm van prestatie bevorderende middelen maar men moet niet doorslaan in het 
belachelijke. 
196 succes 12-6-2015 11:53 
197 Ik ben recreant en fiets puur voor m'n lol. Mountainbiken is sowieso iets anders als wielrennen. 12-6-2015 11:52 
198 Ik heb al veel cursussen gedaan in de schaats voetbal waar ik div diploma's van heb en wielersport de laatste 
was met Bar Coumans nov 2014 papen dal 
12-6-2015 11:52 
199 Ik heb jaren op -hoog niveau- elite wedstrijden gereden. Topwedstrijden gewonnen in binnen en buitenland en 
nooit doping gebruikt. ik ben momenteel 49 jaar en heb 25 jaar een licentie gehad. Nu sinds een paar jaar niet 
meer. Ik had waarschijnlijk een redelijke prof geworden als ik destijds in aanraking was gekomen met doping. 
Gelijkwaardige renners uit mijn amateurploegen zijn veelal goede profs geworden omdat zij wel met doping in 
aanraking zijn gekomen. 
12-6-2015 11:52 
200 Ga zo door. Voorlichting mijn inziens belangrijk. De sport verdient het. Maar dan zeker bij de jeugd beginnen en 
internationaal aanpakken. 
12-6-2015 11:42 
201 Ik vraag me af jullie het dopingprobleem echt willen / / kunnen aanpakken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de 
ervaringen / meningen van ploegartsen. helaas hebben die een beroepsgeheim en een groot eigenbelang. In de 
bekentenissen van ex dopingzondaars wordt mi vaak ook niet alles verteld. 
12-6-2015 11:40 
202 nee 12-6-2015 11:34 
203 Snap niet dat ik die vragenlijst moet invullen, Lijkt me meer geschikt voor mensen die wedstrijden rijden. Ik rijd al 
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een paar jaar geen wedstrijden meer. 
12-6-2015 11:31 
204 nee 12-6-2015 11:28 
205 Het doping gebruik in de BMX-wereld is nog onbekend en er worden ook zelden doping controles gedaan, zelfs 
bij internationale wedstrijden. 
12-6-2015 11:24 
206 De Dopingautoriteit slaat de plank mis. In plaats van voor het belang van de sporter te staan, staan zij enkel nog 
voor het institutionele eigenbelang en zien zij de sporter enkel als verdachte in plaats belanghebbende. Zo ook 
sportvoedigproducenten en distributeurs: alle over een kam geportreteerd als louche sector. Suggestieve, 
onhoudbare uitspraken door voorlichters van de Doping Autoriteit. Daarbij gedraagt de Doping Autoriteit (zou het 
niet de Anti-Doping Autoriteit moeten zijn?) zich verre van een voorbeeldig toezichthouder (where abouts zijn 
een schending van een Europese Rechten van de Mens mbt privacy. De beleidstheorie hierachter is eveneens 
verwerpelijk. Ofwel, de Doping Autoriteit zou kritisch moeten kijken naar haar eigen functioneren, deugdelijke 
core values formuleren en bovenal voorbeeldelijk en onberispelijk functioneren. 
12-6-2015 11:22 
207 nee 12-6-2015 11:22 
208 Zoals ingevuld zult u zien dat ik met name bij de elite mannen en masters denk dat er gebruikt wordt. Dit omdat ik 
in deze categorie renners zie, die zo ontzettend hard rijden t.o.v. de rest dat ik dat een reden vind om te denken 
dat er iets niet zuiver is. Als je al zittend op je zadel anderen naar huis rijdt, zet ik daar vraagtekens bij, ik leef en 
train zelf ook op een goede manier, en kan leuk meekomen, maar meer ook niet. 
12-6-2015 11:19 
209 ik vindt de begeleiding erg belangrijk, die hebben veel invloed op de renners, deze komen teweinig aan bid in 
deze enquete vindt ik. Daar gaat het het meest door fout bij renners. 
12-6-2015 11:18 
210 Is allemaal NVT voor mijn persoon 12-6-2015 11:15 
211 Vraagstelling is niet altijd even goed 12-6-2015 11:14 
212 nee 12-6-2015 11:13 
213 Meer controle is een must, als ook hogere sancties! OOk in de breedte sport wordt nog te veel gebruikt, uitroeien 
kan enkel door controleren en straffen!! 
12-6-2015 11:13 
214 Neenl 12-6-2015 11:09 
215 n.v.t. 12-6-2015 11:08 
216 Als hobby MTB rijder ben ik niet echt de benchmark voor deze enquete. 12-6-2015 11:08 
217 Is wel bijzonder op de deelnemers geënt 12-6-2015 11:05 
218 In de Bmx wereld is het van lange na niet bij iedereen bekend. Sterker nog wordt er bij een meisje van 10jaar met 
een suikerziekte een extra shot toegediend ter verbetering van de prestaties. Wat mij betreft onacceptabel. Ik zou 
graag willen dat er meer voorlichting komt (graag centraal in midden Nederland wat voor veel mensen makkelijk 
toegankelijk is, bijvoorbeeld in de buurt van Apeldoorn). Tevens meer controles ook in de challenge klasses. 
12-6-2015 11:03 
219 Doping is in uw optiek datgene wat op de lijst van UCI staat, maar in mijn optiek datgene wat voldoet aan de 
definitie van doping (nadelig voor gezondheid, prestatie bevorderend, etc). Volgens mij is het HEEL gebruikelijk 
en ALGEMEEN bekend dat nederlandse continentale ploegen nog steeds standaard in koersen finale kokers 
gebruiken die zeker voldoen aan deze definitie (doping). Ik vind het echt schandalig dat we daar niet tegen 
optreden. Neem maar es na het NK weg van iedereen een bloedproef af en kijk of daar bestanddelen in zitten die 
aantonen dat er gebruikt is ... Ik ben bang dat bij beloften je je rot schrikt! 
12-6-2015 10:58 
220 Mijn doping controle was in Belgie. 12-6-2015 10:56 
221 Ik vind dat er in de MTB sport meer bij amateurs en masters random (ook buiten podium) moet worden 
gecontroleerd. Deze groep wordt te veel ontzien. Ik denk dat er niet tot nauwelijks gebruikt wordt, maar feit is dat 
we dat nu niet echt weten. De paar overtreders hebben een veel te kleine pakkans. 
12-6-2015 10:56 
222 nee hoor 12-6-2015 10:54 
223 nee 12-6-2015 10:52 
224 nee. 12-6-2015 10:48 
225 Neen 12-6-2015 10:45 
226 Ik heb afgelopen jaar niet deelgenomen aan wegwedstrijden. Dit kwam vaak niet in de antwoorden voor. 12-6-2015 10:45 
227 Het is voor mij heel moeilijk om een schatting te maken van het percentage doping dat per categorie wordt 
gebruikt. Vandaar dat ik 'weet niet' heb ingevuld. Ik ben er (helaas) wel van overtuigd dat er doping wordt 
gebruikt in alle categorieën binnen het wielrennen op een grotere schaal dan wordt verwacht. 
12-6-2015 10:45 
228 Nee 12-6-2015 10:43 
229 Ik ben maar een gewone plezier fietser 12-6-2015 10:43 
230 Meer dopingcontroles op lager niveau is wenselijk 12-6-2015 10:41 
231 nvt 12-6-2015 10:40 
232 100% dopingvrij is nooit mogelijk, doping zit ingeweven in de sport. Drie weken tour kan onmogelijk met alleen 
trainen. Doping moet op een gecontroleerde manier vrijgegeven worden. Zodat sporters zelf een keuze kunnen 
maken. 
12-6-2015 10:39 
233 nvt 12-6-2015 10:38 
234 als jurylid een waardeloze enquete 12-6-2015 10:36 
235 Ps. geen lid meer van de KNWU. Ik ben een NTFU trainer niveau 3 Veel succes. 12-6-2015 10:34 
236 goed initiatief, ga zo door 12-6-2015 10:33 
237 Nee 12-6-2015 10:32 
238 Ik heb ingevuld dat ik nog nooit doping heb gebruikt, maar ongetwijfeld heb ik vast wel eens per ongeluk een 
verboden middel gebruikt/prestatiebevorderend middel gebruikt, zonder te weten dat het op de dopinglijst staat 
(zoals de neusspray met oxynogwattes) 
12-6-2015 10:32 
239 Goedendag, Ben benieuwd hoe Rudi hier in staat. Ik ga zeker de voorlichtingsfilm kijken en ga kijken of hij met 
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"de billen bloot gaat" over de ploeg waar hij ooit voor gereden heeft (Bankgiroloterij). Persoonlijk heb ik slechts 
één keer doping gebruikt (het meest minimale product wat je kunt verzinnen) omdat ik er simpelweg niet aan 
wilde. Echter is oa mijn wielercariëre en die van mijn generatiegenoten te niet gedaan door oa ploegen als boven 
genoemd. Gelukkig fiets ik nog met plezier maar een beetje naIviteit in de aanpak zoals die nu plaats vindt proef 
ik wel.. Vriendelijke groet, Mark Vlijm 
12-6-2015 10:31 
240 Veel te lange enquête, ik denk dst veel mensen afhaken door te veel vragen. Verder prima initiatief om dergelijke 
enquête te doen 
12-6-2015 10:30 
241 Misschien even vragen op welk niveau iemand wedstrijden rijdt en wat iemand zijn doel is. 12-6-2015 10:29 
242 Voor een amateur vind ik de lijst nogal overdreven. 12-6-2015 10:29 
243 Veel gerichter te werk gaan en veel meer luisteren naar de geruchten in het wielrennen. Kijk gewoon naar de 
statistieken. Renners die in februari nog niet vooruit komen en een maandje later alles aan gort rijden. Jury ziet 
dit ook! Ook bij verdachte ploegen er veel dichter bovenop zitten, juist ook bij de amateurs en sport klasse. Zo 
weet iedereen dat er in willebrord een groep opgevoerde brommers rijden,toch? 
12-6-2015 10:28 
244 Zelf doe ik niet aan wedstrijdsport dus kom zelf niet in aanraking met doping / supplementen of controles dus 
vandaar mijn antwoorden op deze manier 
12-6-2015 10:26 
245 Ik heb de enquete ingevuld. Zelf een aantal jaar gestopt met het wielrennen. Ik geloof dat je zonder doping of 
supplementen met talent professional kunt worden (daarna geen mening, want ik ben het niet geweest). Ik denk 
dat er meer aandacht zou moeten besteed worden aan eten / arbeid -rust verhouding, hier kan een sporter meer 
progressie mee maken als met doping (doping is korte termijn goed, lange termijn maakt het je kapot!) 
12-6-2015 10:25 
246 Ik fiets bij de amateurs en nog achterin ook. Ik ervaar geen dopingcultuur en heb het idee dat iedereen om me 
heen koerst voor de 'fun'. Geen enorm hoge ambities voor de toekomst. Aldus, het zou me verbazen als iemand 
dan doping gebruikt. Om die reden vind ik het ergens zonde van het geld om in te zetten op dopingcontroles bij 
lagere klassen. 
12-6-2015 10:25 
247 Als Jurylid met 38 licenties,zijn te veel vragen niet van toepassing voor mij als Jurylid, Deze vragen alleen stellen 
aan actieve deelnemers aan wedstrijden 
12-6-2015 10:23 
248 Begin bij nieuwelingen/junioren met goede voorlichting. Voorkomen is beter dan genezen. Uit persoonlijke 
ervaring weet ik dat er weinig informatie over vertelt wordt. 
12-6-2015 10:23 
249 Op trainingskampen in het voorjaar moet je controleren, ook op een lager niveau, dus niet alleen bij de profs. 12-6-2015 10:23 
250 Op amateur niveau heb ik nog nooit doping controles gezien, dan is een groot deel van de vragen niet van 
toepassing. 
12-6-2015 10:20 
251 Er worden helemaal geen extra dopingcontroles gedaan, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Bovendien 
wordt er de komende jaren alleen maar bezuinigd op dopingcontroles en gaat het aantal controles nog verder 
omlaag. Mijn mening is dat op dit moment de dopingcontroles in Nederland een lachertje zijn en dus op geen 
enkele wijze bijdragen op het schoner maken van de wielersport. De basis van het dopinggebruik ligt niet bij de 
profs maar daarvoor! En daar zijn zo goed als geen controles. 
12-6-2015 10:19 
252 nee 12-6-2015 10:19 
253 Meer dopingcontroles. Ook bij beloften/junioren/nieuwelingen. Hier ligt de toekomst van de sport. 12-6-2015 10:19 
254 Er mag meer gecontroleerd worden in criteriums voor elite/beloften. In 10 jaar nog nooit een controle geweest. In 
België doet men dit wel. 
12-6-2015 10:18 
255 Slechts 1... Ik weet niet of kwantiteit leidt tot minder doping in de sport, naar mijn mening is kwaliteit altijd 
belangrijker. Tot nu toe ligt dopingbestrijding en -opsporing altijd 1 stap achter in ontwikkelen. Zodra men dat kan 
omkeren, zal dopinggebruik langzaam verdwijnen. 
12-6-2015 10:18 
256 nee 12-6-2015 10:18 
257 Ik ben van mening dat er zo goed als geen dopingcontroles zijn in de amateursport, verder denk ik dat doping 
juist averechts werkt, en dat je juist in het voordeel bent als anderen 'gebruiken' en jij zelf niet, dat je dan juist 
minder goed bent met doping 
12-6-2015 10:17 
258 Zou iets korter mogen 12-6-2015 10:17 
259 Ik ben een vrije sporter en heb heir weinig kijk op en heb hier dan ook weinig kennis over. Meer wat ik hoor uit de 
media. 
12-6-2015 10:13 
260 Ik ben 14 jaar maar daar kon je niet voor kiezen. En ik weet niet hoe je kan weten of er een dopingcontrole is, ik 
probeerde het op te zoeken op de website maar ik kon het nergens vinden. Wel goed dat er veel tegen doping 
wordt gedaan door de knwu!!! 
11-6-2015 21:36 
261 Verplicht elke club met licentie wedstrijdrijders dat de renner een bijeenkomst bijwoond over doping en laat ze 
daar voor tekenen zodat ze later niet kunnen zeggen "oh maar dat wist ik niet" terwijl dat wel besproken is bij de 
bijeenkomst En Maak het makkelijker om je medicijn (die op de dopinglijst staat ) aan te geven Hier gaat best wel 
weken overheen voordat je doping paspoort hebt 
10-6-2015 18:07 
262 Hoe kan ik het doping beleid van de KNWU helemaal serieus nemen terwijl Erik Dekker nog steeds KNWU 
wedstrijden rijdt? Natuurlijk heeft hij nooit bekend maar iedereen snapt dat hij ook heeft gebruikt. Dat maakt het 
wel frustrerend om nu tegen hem te moeten rijden. Naar mijn mening is de KNWU en de UCI vooral bezig te laten 
zien dat ze werk maken van het anti doping beleid. Maar nummer 1 prioriteit is het geloofwaardiger maken van de 
wielersport en niet het doping vrij maken van de wielersport zelf als dit ten koste gaat van de populariteit. Zolang 
Astana rond rijdt in het peloton, Erik Dekker nog steeds wedstrijden rijd en figuren als Vinokurov, Bjarne Riis en 
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Servais Knaven met heel de wielersport te maken hebben heb ik weinig vertrouwen in al deze brave initiatieven 
van de KNWU om de wielersport schoon te krijgen. De jeugd kijkt toch naar de profs en ze zien dat Aru het nu 
goed doet en niet de Nederlanders. 
9-6-2015 19:10 
263 . 9-6-2015 14:40 
264 Ik vind dat de dopingcultuur niet veranderd wordt door meer controles. De UCI moet gepastere maatregelen 
nemen. Nu kunnen dopingzonderaars zonder probleem weer aan de slag (bijvoorbeeld Astana). Een enkeling 
wordt echt geweerd, zoals Armstrong en Ricco. Echter rijden er in het prof peloton meerdere renners met een 
doping verleden. Deze rijden nu wel prestaties om u tegen te zeggen. Zolang dit gedoogd wordt, blijft er in de 
sport een doping cultuur heersen. 
9-6-2015 8:45 
265 Als ex motorsporter heb ik mij altijd verbaast over de "mondje dicht" cultuur v/d wielersport. Bij het minste 
vermoeden van overtreding v/h reglement volgt vaak een protest binnen de motorsport. ook al kost een protest 
geld. 
8-6-2015 22:40 
266 Ik heb dit jaar weer een wedstrijdlicentie voor het eerst in 20 jaar. Ik fietste toen met de Amateur A's. Ik ben nu 
Master 40+ maar doe vaak mee aan Amateur wedstrijden en het verbaast me hoe weinig dopingcontroles er 
tregenwoordig zijn. Nou ik heb dit jaar geen een gezien. 
8-6-2015 19:13 
267 wat is nu doping? bedrog? en het slapen in een tentje of het aanpassen van je slaapkamer om meer rode 
bloedlichaampjes aan te maken is dat dan geen doping? http://proflavio.com/portfolio/ruud-masseert-robertgesink/ 
8-6-2015 10:52 
268 Ik rijd al 9 jaar wedstrijden via de KNWU maar ik ben nog nooit gecontroleerd! Meer controles is effectief maar 
zoals altijd gaat kwaliteit boven kwantiteit dus effectiever controleren is in mijn ogen vele malen belangrijker. Ik 
rijd een paar jaar mee in het elite/beloften peloton maar sommige jongens rijden zo extreem hard dat ik twijfel 
aan hun prestaties. De dpoingautoriteit/KNWU zouden "verdachte" renners die extreem goed presteren extra 
controleren. 
8-6-2015 9:59 
269 Ik ben een renner met een basis licentie en fiets clubwedstrijden en plaatselijke criteriums voor vrijerenners. 
Dopingcontroles heb ik daar nog nooit gezien of van gehoord. 
5-6-2015 21:10 
270 doping zal altijd de mogenlijkheid bieden om je prestatie te verbeteren, het zal dan ook altijd verweven zijn in de 
sport, Als ik een middel zou hebben wat moielijk traceerbaar zou zijn en mijn prestatie zou hierdoor verbeteren is 
maar de vraag wat ik zou doen. 
5-6-2015 0:13 
271 nee 4-6-2015 21:36 
272 Ja, dopingcontroles zijn schadelijker dan de kwaal. Puur witwassen. Er ontstaat een negatieve selectie. 
Gebruikers pak je moeilijk, zij zien een negatieve controle als een legitimatie van hun gebruik. Geen lijk, geen 
gezeik. En niet gebruikers jaag je weg. 
3-6-2015 23:55 
273 neen 3-6-2015 22:38 
274 Het is een illusie dat er geen doping gebruikt wordt 3-6-2015 21:36 
275 Ik heb deze enquête ingevuld als sporter en begeleider. 3-6-2015 15:31 
276 Nee behalve dat de vragenlijst erg is toegespitst op wedstrfijdrijders en niet zozeer op de recreatieve renner.h 3-6-2015 13:46 
277 nvt 3-6-2015 11:37 
278 Splitsing maken tussen licentie en basisleden 2-6-2015 22:03 
279 Ik ben ploegleider van een junioren ploeg. Er werden meer doping controles aangekondigd. We zijn nu 
halverwege het seizoen en geen van mijn renners zijn gecontroleerd. Daarnaast hebben de Belgen het anders 
aangepakt. Alle renners zijn verplicht een dopingavond bij te wonen. Anders volgt uitsluiting van nationale en 
provinciale kampioenschappen. Misschien een tip voor jullie. Daarnaast is ook deze enquete gericht op actief 
deelnemen aan de sport. Dat vind ik jammer. Creëer is een enquete die ook is gericht op de begeleiding / ouders 
trainers ect ect. Nu wordt er naar mijn idee oppervlakkig getoetst en kun je geen rapport opmaken waar je echt 
iets uit haalt. Maar goed. Het is jullie onderzoek. Vind dit wel een misgeschoten kans... 
2-6-2015 21:09 
280 neen 2-6-2015 19:27 
281 - 2-6-2015 18:44 
282 Men kan voorlichten e.d. wat men wil, als iemand wil bedriegen dan gebeurd dat toch, ook als er sancties op 
staan. Uitroeien kan men dit nooit, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, Ik wil ook nog een reactie geven op de 
stuurdoppen actie. Een zeer milieuonvriendelijke actie om een SCHONE sport te promoten. Belachelijk dat er 2 
stuurdoppen in een grote doos verstuurd worden. Ik zat niet op die dingen te wachten en ik weet dat ik niet de 
enige was. Men had bijv. deze af kunnen leveren bij de club en daar een ieder deze laten pakken die daar 
behoefte aan heeft. Nog een overdenking in het kader van een SCHONE sport: Voor die paar domoren die het 
toch nooit zullen leren worden nu extra controles georganiseerd waarbij de controleurs vast niet op de fiets naar 
de controle gaan. Extra belasting voor het milieu dus.. Ik zal het maar niet hebben over al die auto's, bussen, 
vliegtuigen, helicopters en wat er nog meer op pad gaat bij een (grote) koers.. Ik hoop dat daar nog eens iemand 
over na gaat denken. We kunnen wel de doping de wereld uit willen helpen, maar sraks is er geen fatsoenlijke 
wereld meer om te leven.. 
2-6-2015 17:38 
283 Er wordt bij de vragen geen onderscheid gemaakt tussen MTB en wielrennen. En dat is qua mentaliteit, normen 
en waarden een groot verschil. Dus ook (of misschien wel juist) op het gebied van doping. (in het voordeel van 
MTB overigens). 
2-6-2015 17:06 
284 Nee 2-6-2015 13:54 
285 Ja ik denk dat de enige oplossing is het vergroten van de pakkans. Zolang je ermee weg kan komen zal het 
blijven gebeuren. Dus niet meer controles opzich, maar gerichter en met betere methoden. 
2-6-2015 13:24 
286 EPO is eigenlijk het enige middel dat bij duursport goed werkt. Als dit toegestaan zou worden en er alleen op 
hematocriet ( 50-% ) gecontroleerd zou worden middels een paspoort zouden overige controles tot vrijwel een 
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minimum beperkt hoeven te blijven daar dit beetje extra vrijwel zinloos is. Ik dent dan ook dat er over deze 
mogelijkheid op zijn minst bij profs moet worden nagedacht. Veel gevaar levert het verstandig omgaan met EPO 
niet op. Mijn inziens gebruikt deze categorie sporters nu vrijwel allemaal kleine hoeveelheden EPO samen met 
groeihormonen. Topsport is nauwelijkds denkbaar zonder doping tenzij dat we terug gaan naar amateursport. 
2-6-2015 10:57 
287 meer controles aub! op alle niveau's, ook bij de nevenbonden, of mss JUIST bij die nevenbonden! 2-6-2015 9:37 
288 Maak onderscheidt in de categorie waarin mensen fietsen. Ikzelf fiets onder een amateur licentie en kan dus 
alleen maar een oordeel maken naar mijn ervaringen bij amateurs en niet op andere niveaus. 
2-6-2015 9:24 
289 Doping gebruik, betekend einde sportcarriere. Licentie inleveren. Sporters minder laten verdienen. Miljoenenbal 
werkt doping in de hand. 
2-6-2015 8:39 
290 Nee. Vragen zijn toegespitst op de sporter. Als jury heb je er minder mee te maken. Straffen zijn pertinent te 
laag!!!! Onsportiviteit moet je belonen met uitsluiting. Met andere woorden: je bent het niet waard dat je deze 
sport vertegenwoordigd en moet dus geweerd worden. 
1-6-2015 23:38 
291 ga zo door 100 procent doping vrij.in alle sporten. 1-6-2015 21:57 
292 Zolang er mensen die levenslang geschorst zijn mogen blijven starten met wedstrijden, zolang ik een Tacx hoor 
lopen midden in de nacht bij meerdaagse wedstrijden, schilderijen van de muur af zie bij renners op de kamers 
geloof ik niet dat iemand begrijpt dat doping aangepakt wordt.. Controleer eens wat vaker bij de amateurs en bij 
de masters.. Zij begrijpen niet wat ze doen met hun gezondheid. Laat eens beelden zien van oud wielrenners die 
al jaren bij geriatrie lopen voor hun 50e verjaardag. Toon ze het resultaat, misschien dat dan ogen open gaan. 
1-6-2015 21:54 
293 het is een illusie om doping uit te bannen maar strenger controleren en straffen helpt wellicht 1-6-2015 19:50 
294 Nee, succes met dopingbestrijding! 1-6-2015 19:12 
295 Het verhaal van de dopingcontroles wordt steeds moeilijker. Niet altijd melden zij zich aan de jurywagen. En ook 
niet altijd hangen ze de formulieren op jurywagen. Renners komen dan bij de jury hunbeklag doen. Terwijl wij 
hier geen partij in zijn 
1-6-2015 16:52 
296 Ik heb deze al eerder ingevuld wat voor nut heeft een 2e keer. en ik zou de enquete wat korter maken wilde bijna 
halverwege afsluiten. 
1-6-2015 13:48 
297 In NL worden er allerlei acties, activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van doping 
bestrijding, echter het lijkt wel of NL roomser is dan de paus. Buiten Nederland wordt hier lang niet zo veel 
aandacht aan besteed, waardoor we qua prestaties altijd achter de feiten aan blijven lopen op internationaal 
niveau. WK's, olympische spelen en belangrijke internationale wielerevenementen zullen op deze manier nog 
maar sporadisch, of zelfs nooit, meer gewonnen worden door een NL'er. Vanaf de Beloftencategorie is dit al 
goed merkbaar. De 'toptalenten' bij de junioren worden middenmoot zogauw ze een stapje hoger doen. Dit is 
jammer en meten met 2 maten... 
1-6-2015 11:36 
298 neen 1-6-2015 10:47 
299 In het algemeen: het zou goed zijn wanneer er gecommuniceerd wordt over de gevolgen van een positieve test. 
Nu wordt er vaak in de wandelgangen geroepen dat iemand tijdelijk uit de running is vanwege een blessure, 
maar zijn er tegelijkertijd dopinggeruchten. Het lijkt mij goed om te kijken in hoeverre hierin een stukje 
transparantie mogelijk is. 
1-6-2015 10:09 
300 Ben passief lid doe niet aan wedstrijden 1-6-2015 9:25 
301 Voor mij is het wel heel diep graven in mijn herinnering. 1-6-2015 9:23 
302 Een strenger en harder beleid en een constante/steekproefmatige controles helpen. Daarnaast zullen er altijd 
gaten zijn in de procedures die er voor zorgen dat men doping zal blijven toepassen. Laat staan het maskeren 
van het gebruik van doping....... 
1-6-2015 9:21 
303 Doping zondaars dienen voor het leven te worden geschorst voor het uitvoeren van begeleidende functie`s zoals 
trainer, coach, begeleider. Het is juist van de zotten dat de KNWU deze mensen de afgelopen jaren een licentie 
daarvoor heeft gegeven zeker omdat in veel gevallen het om begeleiding van jonge renners betreft. Hoe haalt de 
KNWU het in zijn hoofd! 
1-6-2015 8:00 
304 Bij aangetoond dopinggebruik moet er een zwaarder controle regime gelden voor betreffende renner. De kosten 
daarvan mogen aan hem of haar worden doorberekend. Bij aangetoond herhaald doping gebruik uitsluiting voor 
het leven uit de sport. 
1-6-2015 7:35 
305 Nee. 1-6-2015 7:21 
306 nee 31-5-2015 23:38 
307 In het begin moet ik aangeven dat ik soigneur ben, dan krijg ik daarna vragen alsof in nog wedstrijden rijd. Dat 
gaat in uw resultaten vertekening geven. Voor begeleiders en wedstrijdsporters zou een verschillende vragenlijst 
moeten zijn. Zo kan ik het niet serieus nemen. Verder heb ik niets, en dan ook echt niets gemerkt van extra 
controles. Ik ben bij ongeveer 20 grote wedstrijden voor elite/beloften geweest en er is maar 1x controle geweest. 
Ruimte zat voor mensen om gewoon vol te houden dat ze nooit gebruiken of gebruikte, in die 20 koersen zijn dus 
20x150=3000 renners aan de gang geweest en er zijn er 3 gecontroleerd, dat is 0,1%. Veel te weinig. 
31-5-2015 22:17 
308 Ik ben een ouder / vader van 3 kinderen, die fietsen omdat ze het leuk vinden, niet omdat ik het leuk vind. dit 
geldt niet voor alle ouders, sommige jeugd lijkt nogal gepusht te worden en soms zijn ze zo veel sneller dan de 
rest, dat we ons wel eens afvragen of het wel helemaal zuiver is, dan zou ik het wel goed vinden dat er op doping 
gecontroleerd zou worden. en / of dat deze ouders begeleidt worden dat die jeugd niet overtraind raakt 
31-5-2015 21:44 
309 Ik ben basis lid en dit jaar begonnen in masters groep. Geen club ervaring 31-5-2015 21:28 
310 De vragen zijn niet zo erg van toepassing op een recreatieve sporter. 31-5-2015 21:27 
311 Ik ben net twee maanden lid van uw organisatie, en ik rij alleen recreatie fietstochten, dus controle op doping zal 
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ik niet snel mee maken, ik heb wel een vraag: zelf slik ik anti depressie medicatie, staat dat op de doping lijst en 
moet je dat aangeven voor een wedstrijd, mocht ik in de toekomst besluiten om bijvoorbeeld als recreant Egmond 
pier Egmond wil gaan rijden) 
31-5-2015 20:19 
312 Nee. 31-5-2015 20:14 
313 Er zou tegenover profs, die gepakt worden op dopinggebruik, harder moeten worden opgetreden , om een 
duidelijk voorbeeld te stellen. 
31-5-2015 20:00 
314 veel van de genoemde activiteiten zijn langs mij heen gegaan, dat is wel vreemd. 31-5-2015 19:47 
315 De meeste vragen waren voor mij niet van toepassing. Ik rijd primair recreatief, wedstrijden voor mijzelf. Tevens 
ben ik jeugdtrainer, maar tot op heden ben ik op geen enkele manier in aanraking met doping gekomen. Zodra dit 
gaat spelen bij de renners, zijn ze al doorgestroomd naar de oudere groepen. 
31-5-2015 19:45 
316 Opmerking bij de antwoorden: ik sport op zo'n laag niveau (masters, club- en regionale wedstrijden) dat doping 
totaal geen item voor mij is. Ik vermoed, maar weet dat natuurlijk niet zeker, dat dit ook geldt voor diegenen 
waarmee ik (achterin het veld) de competitie aanga. 
31-5-2015 19:05 
317 Nee 31-5-2015 19:01 
318 zal het prettig vinden als ook bij de niet profsporten, maar de B- proffesionals out of competition controles 
plaatsvinden. Zeker in de niet wedstrijd periode worden spierversterkende middelen gebruikt, veel meer dan 
gedacht door KNWU, NOC NSF en de anti-doping autoriteit. Is 'publiek' geheim en geeft en verkeerd signaal aan 
de schone junioren/belofte renners. Graag hier extra aandacht voor. 
31-5-2015 17:36 
319 Als recreant ben ik niet precies op de hoogte ( en verdiep me er ook niet in ) van alle activitieten tav doping 
bestrijding door KNWU. 
31-5-2015 15:57 
320 nee 31-5-2015 15:08 
321 Geen 31-5-2015 13:52 
322 ik ben soigneur, kan op veel vragen geen duidelijk antwoord geven, ben wel een aantal keren betrokken geweest 
bij de controle met een van mijn renners. 
31-5-2015 13:27 
323 Nee 31-5-2015 12:15 
324 Ja, ik neem deel aan de landelijke clubcompetitie. mij is al opgevallen dat een gedeelte van het peloton gebruikt 
maakt van zware pijnstillers. en deze pillen en tabletten zelfs meenemen in de koers. meestal ´bewaren'' ze deze 
tabletten onder hun koersbroek of handschoentjes. in mijn ogen wordt het dan ook tijd dat er onaangekondigd 
gecontroleerd wordt voor de start d.m.v visitaties. 
31-5-2015 11:12 
325 nee 31-5-2015 8:45 
326 De aandacht wordt nu vooral op de jongere sporter gelegd maar juist de oudere renners gebruiken (masters) 31-5-2015 7:36 
327 Nie 31-5-2015 3:57 
328 Doping speelt helemaal geen rol in mijn sportbeleving en het houdt me dan ook niet bezig (volg het gedoe op 
grote afstand). Ik rijd gezellig met de andere oudjes (50+) m'n wedstrijdjes en als er nog een ouwe gek is die 
stimulerende middelen wil gebruiken voor dit soort wedstrijden dan zit er meer dan niks scheef in zijn brein. 
30-5-2015 22:40 
329 nee 30-5-2015 21:31 
330 niet interessant voor recreatief rijder 30-5-2015 19:59 
331 Ik ben een hobby hand biker 30-5-2015 19:27 
332 Iemand die fanatiek fietst, flink wat uren traint en alles aan de kant zet voor het rijden van een wedstrijd wil 
resultaat zien.Als dit een periode wat minder is of door leeftijd minder wordt is het vrij logisch dat een groot 
gedeelte opzoek gaat naar hulpmiddelen.De meeste mensen willen gewoon de beste zijn en zich onderscheiden 
van de rest! Zolang dit geen ongelukken veroorzaakt in een wedstrijd mag dopinggebruik van mij zijn natuurlijke 
weg vinden en is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. 
30-5-2015 19:19 
333 Ik rijd dit jaar voor het eerst wedstrijden (sportklasse), waardoor ik dus ook iets minder ervaringen heb om uit te 
putten bij het beantwoorden van de vragen. Succes met de resultaten! 
30-5-2015 18:32 
334 Alstublieft meer controleren bij amateur en masterwedstrijden. Nul controle betekent dat er met ongelijke wapens 
wordt gestreden. 
30-5-2015 18:23 
335 Is aardig echter voor mensen op mijn leeftijd niet meer belangrijk. Tevens verbaasd het mij dat de Antidopingautoriteit 
bij een van mijn vragen over een medicijn die ik van mijn cardioloog had gekregen op de stoel 
van mijn cardioloog gaat zitten met de opmerking dat er stoffen van de verboden lijst in zitten en hij maar een 
ander medicijn moet voorschrijven ipv een dopingattest te verstrekken 
30-5-2015 18:18 
336 - 30-5-2015 17:18 
337 Complimenten voor deze vragenlijst en de aandacht die er is voor anti-doping. 30-5-2015 17:03 
338 neen 30-5-2015 14:17 
339 Ik denk dat de controle altijd een stapje achter een nieuw middel aan loopt. 30-5-2015 13:43 
340 Het gebruik van doping is een afgeleide van de intrinsieke motivatie/drive van de sporter en zijn/haar financieel 
belang. Topsporters zijn dus vanuit hun motivatie/drive per definitie 'doping-gevoelig'. Dit, in combinatie met een 
goed salaris (en het financieel perspectief voor de ex-topsporter) bepaald de keuze om wel/geen doping te 
gebruiken. De dopingdiscussie moet daarom vanuit een ander perspectief worden gevoerd dan nu gebeurd. 
30-5-2015 12:33 
341 Er zijn binnen de masters/sportklasse zeker renners die doping gebruiken, sommigen zijn gewoon te goed en 
rijden. Rijden alleen weg, met ontzettend zware verzetten. Ik denk dat daar veel meer gecontroleerd moet 
worden. 
30-5-2015 12:13 
342 Ik ben organisator van wedstrijden, geen renner. Daarom vind ik mij niet geschikt voor dit onderzoek. 30-5-2015 12:10 
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343 Ik ben zelf sportklasse-renner. In mijn loopbaan als amateurs/sportklasse renner heb ik echter nog nooit een 
dopingcontrole meegemaakt terwijl ik weet dat enkele renners naast trainingsschema's ook veel bezig zijn met 
voedingssupplementen en overige producten. Daarbij sluit ik gebruik van verboden middelen niet uit. Ook de 
geruchten die om enkele van deze renners hangen zijn niet van de lucht. Controle daarop is er echter niet. In 
wedstrijden op naam van de Vrije Bond (Brabant e.o.) worden door buitenlandse renners sowieso doping 
gebruikt. In dergelijke wedstrijden zijn niveau verschillen dusdanig groot dat men of profrenner had moeten 
worden of stijf moet staan van de doping. 
30-5-2015 11:46 
344 Iedereen heeft doping gebruikt bewust of onbewust. Ik heb als junior 2 x een injectie gehad met testosteron vd 
sportarts id wintermaanden voor extra weerstand, zonder dat ik wist dat t verboden was(als beginnend sporter). 
Er zou veel meer op lokaal niveau gecontroleerd moeten worden mn Wilde Bonden(BWF-TMZ-NWB etc) en mn 
wielrenners uit gemeente Rucphen-Sprundel-Willebrord 
30-5-2015 11:19 
345 er moet volgens mij meer informatie komen en goede voorlichting . wat is sporten : training - voeding - rust . daar 
moet een sporter alles over weten of te weten komen . Trainers zijn hier een cruciaal punt in . Je moet geen 
doping gebruiken maar bepaalde voedingsdelen weglaten die de super prestatie in de weg staan . Dus weglaten 
in plaats van nemen . voorlichting is kennis en is dus macht . En echte sportiviteit kan dan eindelijk zegevieren . 
30-5-2015 9:33 
346 Er moeten meer dopingcontroles zijn binnen de sportklasse niet alleen een foldertje bij de inschrijving dat er de 
kans is dat er een controle komt. Ik heb deze controle nog nooit echt zien plaatsvinden. 
30-5-2015 9:25 
347 Beetje onzinnige vragen, als antwoord 1 Nee is dan is de rest van de vragen op een pagina ook niet meer van 
toepassing. Ik eet gewoon 3 maaltijden per dag en neem een reep/krentenbol en bidon mee onderweg, waarom 
vraagt U dat niet in vraag 1? Dan weet U dat de rest van de vragen nvt zijn 
30-5-2015 7:54 
348 De gene die doping gebruikt moet nooit meer de sport.in wedstrijd verbant mogen beoefenen of begelieden .dan 
kan hij ook niet meer de jeugd beinvloeden . En word de sport eerder dopping vrij . 
30-5-2015 6:45 
349 Ik vind wielrennen de mooiste sport die er is, om zelf te beoefenen en om naar te kijken. En toch: als ik naar de 
Giro of de Tour kijk, is dat met gemengde gevoelens, in de overtuiging dat het grootste deel van die 
renners(ondanks hun genetisch bepaald talent en grote trainingsarbeid) op een onnatuurlijke wijze is 
geprepareerd. En dit zeg ik als arts die bekend is met topsportbegeleiding. 
30-5-2015 1:25 
350 Positief initiatief! Hopelijk wordt er op den duur niets meer gebruikt en snappen de gebruikers dat doping de sport 
vernielt en het plezier in het spel wegneemt. 
30-5-2015 0:27 
351 nee 29-5-2015 23:30 
352 ik heb gemerkt dat, in de tijd dat ik zelf nog wedstrijden reed, dat als renners hoorde dat er een dopingcontrole 
was, ze niet van start gingen en hoor en zie dit fenomeen tegenwoordig nog steeds. 
29-5-2015 23:27 
353 nvt 29-5-2015 23:08 
354 Ik begrijp er niets van dat er geen medisch paspoort nodig is bij het aanvragen van een licentie. lijkt mij een mooi 
nulpunt van een sporter die mee doet een een sport met regels. 
29-5-2015 23:01 
355 Er moeten veel meer dopingcontroles komen. Als amateur ben ik in de afgelopen 4 jaar maar een keertje 
gecontroleerd. Dit was ook nog eens bij een 1.12b koers in België. Bij de amateurs heb ik nog nooit een 
dopingcontrole meegemaakt. 
29-5-2015 22:57 
356 Ik vind dat de Knwu in de zaak Boogerd (ivm licentie als ploegleider) een kwalijke rol heeft gespeeld door mee te 
delen dat de Knwu sowieso een licentie zou afgeven ongeacht eventuele stappen vanuit Belgische bond. Dat 
maakt alle anti doping activiteiten en deze vragenlijst ongeloofwaardig. 
29-5-2015 22:49 
357 ik ben geen actieve wielrenner meer ik doe meer zorgen dat ons parcours te berijden is zowel weg als veld rit 
parcours 
29-5-2015 22:43 
358 Wanneer komt men met serieuze acties en sancties wanneer een renner betrapt wordt?! 29-5-2015 22:42 
359 straffen moeten zwaarder voor overtreders.hierbij ook de handelaren. en op het hoogste niveau de corrupte 
controleurs aanpakken. 
29-5-2015 22:31 
360 Er zijn nog steeds veel te weinig dopingcontroles bij de lager categorien. 29-5-2015 22:11 
361 Ben zelf basis lid, heb het idee dat deze enquette vooral is gericht op licentie houders. Als dat zo is dan 
vertroubeld het wel de bruikbaarheid van de enquette. Sport beleving tussen licentie houder en basislid is m.i. 
heel anders. Beetje jammer dus.. 
29-5-2015 21:49 
362 Doping is maar een deel van de gevaren van de sport! Te veel en te hard trainen, zeker vanaf jonge leeftijd kan 
tot hartaandoeningen lijden. Hier moet, zeker bij de wedstrijdsporters en profs, veel meer aandacht aan worden 
geschonken! Keuringen moeten verbeterd worden (ben zelf arts) 
29-5-2015 21:39 
363 Voor een niet wedstrijdrijder zijn er veel vragen niet van toepassing en ik heb ook het idee dat er veel over antidoping 
langs ons heen gaat. Dit mag van mij wel verbeterd worden. Ook niet wedstrijdrenners kunnen mee gaan 
doen aan wedstrijden in de toekomst en moeten er dus beter van op de hoogte zijn. 
29-5-2015 21:14 
364 Het bekend maken van een doping controle ontgaat mij volledig als renner. Soms ligt er een briefje bij de 
inschrijftafel, maar na de wedstrijd hoor ik er nooit iets over..... Vraag me af of er wel gecontroleerd wordt. 
29-5-2015 20:54 
365 Rijd zelf al jaren bij de amateurs-A en heb nog nooit enige vorm van doping controle gezien en dat vind ik erg 
triest. Heb geen bewijzen maar ben er voor 100% van overtuigd dat er doping word gebruikt in mijn categorie. 
29-5-2015 20:53 
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366 Dat diegene die doping gebruikt of heeft gebruikt aan geen enkele wedstrijd meer mag deelnemen. Geen 
schorsingen of wat in dien aard. Waarom is dit zo moeilijk om deze stelling op te nemen in een besluit.? Dan is 
het probleem doping in no time opgelost.!! Groetent Gerrit Simons Bergeijk. 
29-5-2015 20:41 
367 Ik fiets dit jaar voor het eerst,maar als wat ik hoor waar is,dan hebben we nog een lange weg te gaan met z'n 
allen.Bovendien moeten we ook niet alle focus hierop leggen.Naast anti doping moeten we er ook voor zorgen 
dat er voldoende wedstrijden e.d. blijven 
29-5-2015 20:39 
368 Ik wist niet dat ik nog lid ben van KNWU. Ik ben slechts een volger en groot liefhebber van de wielersport. Verder 
ben ik van mening dat de dopinglijst moet worden opgeschoond, de wetenschap is voortgeschreden en de 
producten op de lijst dienen te worden aangepast aan de stand van de wetenschap. Amfetamines, efidrine etc 
etc werken niet, meer info bij prof KUIPERS. Daarnaast moet er veel meer aandacht komen voor de rechtspositie 
van de sporter. Met name daar waar het de gezondheid van de renner betreft en daar waar het medicatie op 
doktersvoorschrift betreft. Gevalletje Contador is natuurlijk schandalig! 
29-5-2015 20:39 
369 nee 29-5-2015 20:39 
370 opzet enquete kan beter. persoonlijk vind ik slecht. Mbt doping, vraag me af in hoeverre er nu daadwerkelijk 
sprake is van een 'echt' probleem of dat er ve mug n olifant wordt gemaakt. Persoonlijk denk ik dat het geld en 
andere middelen beter ingezet kunnen worden dan voor anti doping campagnes. 
29-5-2015 20:37 
371 zet gewoon iedere prof een exstra doping spuit voor een wedstrijd , en die dan te veel heeft gehad , jammer dan , 
maar dan heeft iedereen de zelfde kansen 
29-5-2015 20:28 
372 Zo lang de doping controles niet effectief zijn dus dat de doping Gebruiker niet door de mand valt zal het doping 
probleem niet opgelost worden. Ik wens jullie heb beste met de strijd tegen de vals spellers PS zoek naar 
groeihormonen cortisonen en EPO achtigge producten producten zoek daarvoor eens contract met de 
(sportive)wetenschappers. Her test oude stalen op het moment dat de controles verbeterd zijn met hoge straffen 
bij serieuze overtredingen zoals het ontnemen van de genoten voordelen volgend uit het vergrijp net als bij de 
criminelen (pluk ze beleid) dan denken je wellicht nog eens extra na. 
29-5-2015 20:07 
373 Nee 29-5-2015 19:48 
374 nee 29-5-2015 19:47 
375 Een aantal topsporters hebben teveel kennis van het gebruik van doping waardoor ze niet positief testen terwijl 
zij wel doping gebruiken. Daarnaast moeten de topwielrenners qua zwaarte van de wedstrijden minder belast 
worden. Het is zonder doping onmogelijk om meerdere dagen achter elkaar goed te presteren. Zware koersen 
achter elkaar werken doping gebruik in de hand. 
29-5-2015 19:32 
376 Ik denk niet dat er heel veel doping gebruikt wordt maar vooral veel pijnstillers. De pijnstillers dragen ook bij aan 
de vele valpartijen in koers. Ik vind het goed van de KNWU dat ze proberen om doping gebruik te verminderen, 
alleen denk ik dat echte sporters altijd wilen winnen en daarvoor bereid zijn alles te doen. 
29-5-2015 19:32 
377 Doping en wielrennen zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. En geloof het of niet, ook onze bestaande 
Nederlandse beroeps renners zijn nog steeds een onderdeel hiervan. Wij in Nederland willen het braafste 
jongetje van de klas worden, maar worden in de rest van de wielrennende globe uitgelachen. Dat begint al net 
over de grens in België. Zolang er veel commercieel geld en daardoor aandacht met een sport gemoeid blijft zal 
de mens vooruitstrevend steeds weer blijven proberen op wat voor een manier dan ook beter te worden dan de 
rest. En de internationale wielerwereld bedekt nog steeds alle oud doping zondaars met de mantel der liefde en 
zijn daarin dus nog vrolijk werkzaam. Eerlijk zijn doen de meeste oud beroeps renners nog steeds niet. Uit de 
oude Rabo tijd zijn het echt niet alleen Michael Boogerd en Thomas Dekker die hebben gebruikt. Echter van hen 
weten wij het nu. Veel anderen die grote koersen wonnen en successen behaalden hullen zich nog immer in 
nevelen. Succes met uw toekomstig beleid, maar de Nederlandse wielersport wordt niet groter qua prestaties 
zonder doping. 
29-5-2015 19:19 
378 Ga de masters maar eens controleren. Ik denk dat je er veel zult pakken. 29-5-2015 19:06 
379 Ik denk dat de knwu een schone taak heeft om iets aan het doping te doen,door bij de verenigingen langs te gaan 
en bij de categorieën niewelingen en junioren mannen,jongens,vrouwen en meisjes een verplichte bijeenkomst bij 
te wonen over doping en doping beleid en dan pas een licentie uit te geven.Omdat ik denk dat dit de meest risico 
volle categorieën zijn en waar nog invloed op uitgeoefend kan worden 
29-5-2015 19:05 
380 Er moet vaker en beter worden geconteroleerd of er doping word gebruik. 29-5-2015 18:49 
381 Veel renners hebben later bekend dopingstoffen te hebben gebruikt. Tijdens controles hiervan is niets gemerkt. 
Controles hebben dus te weinig gebracht. Moeten dus beter. 
29-5-2015 18:41 
382 nee 29-5-2015 18:23 
383 Iemand die zelf gebruikt heeft laten pleiten voor een doping vrije sport, daar neem ik niet de moeite voor om naar 
te komen luisteren. 
29-5-2015 17:55 
384 profrenners die gepakt worden, moeten levenslange uitsluiting krijgen.weg met die valsspelers. ook geen baantje 
als ploeleider ofzo 
29-5-2015 17:51 
385 Jullie moeten degene eens controleren waarvan IEDEREEN weet dat ze gebruiken!!!! (ook jullie !!!!) 29-5-2015 17:41 
386 Probeer niet het beste mannetje van de klas te worden, er zal altijd doping gebruikt worden. Wij als Nederlanders 
kunnen wel t voortouw nemen maar de rest van de knoflooklanden incluis Belgie en Frankrijk lachen ons gewoon 
uit. Astana -> verdacht. Start toch straks in Utrecht!! 
29-5-2015 17:32 
387 Bij de laatste vraag: het gaat om extra controle + voorlichting!! 29-5-2015 16:56 
388 Nee 29-5-2015 16:49 
389 Doping is niet goed te praten zeker in het frame van eerlijke competitie, maar in hoeverre is de ethiek en moraal 
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van renners en begeleiding groot genoeg om dit te stoppen? En natuurlijk de pakkans is een factor die niet mag 
worden uitgesloten. 
29-5-2015 16:47 
390 Geen 29-5-2015 16:22 
391 nee 29-5-2015 16:19 
392 Nee 29-5-2015 16:17 
393 De strijd tegen doping is nagenoeg verloren. Zolang commerciële belangen overheersen is het een hopeloze 
opgave. Daarnaast is het een cultureel gegeven; onlangs stond in de Guardian een artikeltje over franse cyclo's 
die tegenwoordig worden gewonnen door veertig plus managerstypes die zichzelf vol doping proppen. Hopelozer 
kan niet. 
29-5-2015 16:09 
394 De wereld zit vol met narcisten momenteel. Politiek, sport, bedrijfs/ en zelfs gezinsleven. Dit soort mensen 
denken dat ze boven de wet staan en hebben er alles voor over om in de spotlights te komen, te winnen(een 
ander te laten verliezen), en geld te verdienen over de rug van een ander. Ik denk dat er vele supertalenten 
verloren gaan door vroegtijdig afhaken omdat ze niet vals willen spelen maar ook niet kunnen winnen van 
dopingzondaars. Heb er vele gezien en zelf ben ik ook afgehaakt om die reden welliswaar meer dan 20 jaar terug 
in mijn geval. Het werd je gewoon gezegd, je kunt ver komen maar je moet wel op andere brandstof overgaan. 
Voor mij was het klaar. Zo heb je dus narcisten die wel op die andere brandstof gaan rijden en hoe hoog het 
risico ook is, het maakt niet uit. Kijk naar een Rico en Armstrong, ultierme voorbeelden van narcistisch gestoorde 
mensen. Zelfs het lef hebben miljarden mensen op de wereld te misleiden en te beliegen zonder 1 seconde spijt 
te tonen.....schokkend. En denk maar niet dat een narcist zijn leven betert. Ze zijn pathalogisch leugenaar en 
bedrieger en gaan gewoon verder in een andere tak of zelfs tijden recreatieve ritjes om een ander te laten 
verliezen. 
29-5-2015 16:03 
395 nee 29-5-2015 15:56 
396 Gaat blijkbaar uit van wedstrijdsporters en niet van toerrijders, terwijl dat eigenlijk de grootste groep is die lid is 
van de KNWU. 
29-5-2015 15:37 
397 Na rapport Sorgdrager wordt er meer gesproken over anti dopining maar ik zie nog geen praktijk maatregelen 29-5-2015 15:26 
398 Een differentiatie in de volgende vraag zou op zijn plaats zijn: Heeft u het wel eens over doping? 
(Paraphrasering) Ik zou de vraag splitsen in: - Heeft u het wel eens over het gebruiken van doping? - Heeft u het 
wel eens over dopinggebruik in het algemeen (bv in het Profpeloton of amateurtak van wielrennen) 
29-5-2015 15:14 
399 Haal de lijst (wereldwijd) door de droger en zorg ervoor dat met name die lijst schoon is. Leuk dat cannabis of 
heroïne op de lijst staat. Maar het helpt je niet om sneller te worden in welke sport dan ook. Maar als je en 
broodje met maanzaad eet bestaat de kans dat je positief bent. Neem óf bij alle sporten dopinggebruik hoog op of 
bij geen enkele. Wielrennen is duidelijk het speerpunt van aandacht terwijl voetbal (europees of amerikaans 
maakt niet uit) de meest beoefende sport is... zou daar dan ook niet evenredig veel aandacht naar uit moeten 
gaan? 
29-5-2015 15:03 
400 als "hobby" wielrenner zijn veel vragen niet op mij toepasbaar 29-5-2015 14:51 
401 In het algemeen goede, heldere vragen De bekentenissen die profrenners over dopinggebruik afleggen is 
ongeloofwaardig. Ze beweren allemaal dat ze doping gebruiken buiten het zicht van de ploegleiding om. De sport 
is nog lang niet schoon en profs die met de antidopingstuurdoppen gebruiken is ongeloofwaardig. Stel haalbare 
doelen als bond, en zorg dat de hypocrisie verdwijnt. Anderzijds staat u ook machteloos als Boogerd als een held 
beschouwd wordt als hij bekent. Ik vind het een slecht signaal als dopingzondaars toch later een licentie krijgen 
als bijvoorbeeld ploegleider. Hij heeft een licentie bij de belgische bond, maar toch. Het ontkennen van het 
accepteren van het ontkennen en het liegen is wat mij in de loop der jaren bijzonder gestoord heeft. Nota bene: 
de percentages van vraag 23 weet ik overigens niet 
29-5-2015 14:50 
402 Nogmaals, Sinds de Armstrong affaire heb ik geen vertrouwen meer in een schone sport. In het lab zitten ze niet 
stil en bedriegers zijn er altijd geweest. Er zijn allang spullen op de markt die met de huidige technieken niet te 
achterhalen zijn. De prestaties die Contador nu levert zijn bovenaards! 
29-5-2015 14:38 
403 Er worden geen extra controles uitgevoerd, dit wordt wel aangegeven, maar in de praktijk gebeurt er niets. 
Verder wordt er al flink gebruikt (vanaf de nieuwelingen), wat de sport uiteindelijk kapot zal maken, er haken 
renners af, die uiteindelijk beter zijn dan diegene die een tijd rijden met en uiteindelijk ook stoppen. Gebruik van 
doping is een feit wat er niet bijhoort, maar wel altijd zo zal zijn. Bij het leveren van prestaties, zit het onderdeel 
vals spelen, echter wordt vanaf de jeugd er al zoveel verwacht van renners, dat vele hun heil zoeken in prestatie 
bevorderende middelen, men vergelijk zichzelf en ook de buiten wereld, jonge renners al met beroepsrenners, 
triest om te zien. Maar wil je prijzen rijden, zul je bijna mee moeten doen, anders is meerijden en soms een leuke 
uitslag rijden het hoogste wat er in zit. Spijtig dat deze mooie sport op deze wijze wordt misbruikt. 
29-5-2015 14:31 
404 Het is denk ik wel nuttig om te vragen of doping gebruik bewust is, of dat het medicatie (voorgeschreven door 
een arts, met attest) is die gebruikt mag worden. 
29-5-2015 14:26 
405 Een 100% schone sport is een illusie; er zullen altijd valsspelers zijn. Actief ontmoedigen door te controleren en 
te straffen is de enige manier om dopinggebruik in te perken. Voorlichting heeft weinig tot geen effect, want de 
keus om doping te gebruiken is een bewuste, en weloverwogen. 
29-5-2015 14:24 
406 Fraude en doping is iets wat in alle lagen van de bevolking en bij zowel werk als sport voorkomt bij een beperkt 
groepje mensen dat het risico wil nemen. Goede voorlichting is heel belangrijk, zodat men zelf de juiste keuzes 
maakt. Het moet niet een spelletje zijn om de controles te omzeilen, net zoals er mensen zijn die er trots op zijn 
de belastingen te ontduiken. Verder is het moeilijk/zo niet onmogelijk om probleem helemaal uit te bannen, zeker 
als de belangen groter worden. 
29-5-2015 14:24 
407 Ik rijd al 50 jaar wielerwedstrijden, ben in al die tijd 5 of 6 keer naar een doping controle geweest, natuurlijk altijd 
"negatief". Ik vind dat er, (zeker als voorbeeld voor de jonge renners) zware straffen op deze manier van 
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bedriegen moet komen. Vooral veel meer controleren, ook veel meer "reclame" maken dat er controles zijn. Uit 
oogpunt van de (dure) onkosten die de controles met zich brengen, "hoeft" de controle maar in bijvoorbeeld de 
helft van de aangekondigde gevallen te plaatsvinden. Dat maakt de "pakkers" onzeker, en zullen eerder geneigd 
zijn te stoppen met pakken (en fietsen?) Doping gebruik door sporters brengt de volksgezondheid in gevaar, is 
mijn mening. 
29-5-2015 14:20 
408 Wij werken in Venlo vaak met jeugd en streven naar een schone sport. 29-5-2015 14:01 
409 Neen 29-5-2015 14:00 
410 Momenteel zijn er te veel wielrenners die opvallen door prestaties, in negatieve zin, zij zouden vaker 
gecontroleerd moeten worden of een categorie hoger moeten rijden. 
29-5-2015 13:53 
411 nee. 29-5-2015 13:49 
412 nee 29-5-2015 13:45 
413 Ik rijd bij de amateurs en er zijn weinig tot geen dopingcontroles. 29-5-2015 13:45 
414 - 29-5-2015 13:43 
415 Het dopingprobleem zal nooit uit te roeien zijn. Maar het is wel frappant dat juist het wielrennen daar zo mee 
"geplaagd"wordt terwijl het in andere sporten zeker ook gebruikt wordt. 
29-5-2015 13:41 
416 Veel vragen. Het blijft spijtig dat er doping gebruik plaatsvind. De bonden kunnen hier veel meer in bereiken door 
actiever te zijn in preventie. Denk aan een eigen betaalde poel met artsen, in plaats van ploegartsen die betaald 
worden door een ploeg en dus beinvloedbaar zijn. Een absoluut zero tolerance beleid kan ook helpen, maar dit, 
zo blijkt, durft de uci en knwu volgens mij niet. Als topsporter bestaat het niet dat je per ongeluk doping gebruikt. 
Het ia verbazend dat er zoveel lui wegkomen na vreemde contacten (zoals greg van avermaet). Binnen de 
amateursport wordt volgens mij door veel mannetjes allerlei sportschool doping gebruikt. Dit leid ik af aan de 
bouw, het gedrag en gezichtsuitdrukkingen van deze anabooltjes. Het huidige gestuntel van alle bonden maalt 
het probleem voor de buitenstaanders naar mijn idee ook alleen maar erger. Atletiek heeft 20x meer gevallen, 
maar niet de naam. Zelfde geval voor honkbal. ( heb ik uit n artikel van afgelopen week) 
29-5-2015 13:40 
417 Ik ben het er erg mee oneens dat mensen waarvan duidelijk is dat ze welbewust doping hebben gebruikt (epo, 
bloedtransfusies e.d.) nog in de sport zitten (als renner of begeleider. 
29-5-2015 13:35 
418 Ervaar de antidopingaanpak als procedureel, ambtelijk en theoretisch. Soort misdaadbestrijding. Voel er niks bij. 
Graag meer "bezieling" 
29-5-2015 13:30 
419 nee 29-5-2015 13:27 
420 3 weken een giro,of een tour de france,is zoiets mogelijk op een snee brood met pindakaas? dit geloofd de knwu 
toch ook niet! Ik ben tegen aanzienelijk gebruik van doping,maar ik vind dat het nu teveel doorschiet in de 
zogenaamde gezonde stand,herstel middelen onder dokters begeleiding moeten mogelijk blijven, in extreme 
omstandigheden!! het zal een moeilijke zaak worden hier een pasklaar systeem voor te vinden!!! 
29-5-2015 13:24 
421 Ik vond de Doping voorlichting van R Kemna maar zo.zo! Ik heb m gevraagd of hij de dag na de voorlichting De 
door het slijk gehaalde Thomas Dekker in zn ploeg zou opnemen...Het viel mij ongelofelijk tegen dat de Heer 
Kemna,na veel draaien en keren nee zei! Triest!! Zelfs mijn vraag kwam de dag erna dik gedrukt in de krant 
(NHD) 
29-5-2015 13:21 
422 Ik doe pas sinds dit voorjaar wedstrijden dus weet nog weinig. 29-5-2015 13:20 
423 Niet alleen in de wielersport wordt doping gebruikt, men dient dopingzondaars in iedere tak van sport voor het 
leven te schorsen. Ook zouden dopingzondaars geen functie als ploegleider meer mogen uitoefenen. Ik plaats 
nog steeds mijn vraagtekens bij sommige prestaties in het wielerpeloton en vraag mij dus af of de toppers niet 
beschermd worden in de strijd tegen doping. Zie bijvoorbeeld de manier waarop het UCI met Astana is 
omgegaan 
29-5-2015 13:18 
424 Tip: bij de licentie aanvraag zou iedere aanvrager verplicht een online training kunnen doen voor bewustwording 
en kennis van de regels. 
29-5-2015 13:17 
425 Ik begrijp niet dat kemna collega,s Astana beschuldigd van doping, terwijl er controles zijn. Zolang er 
dopingcontroles zijn is een renner NIEt schuldig aan. Dan moeten de controleurs beter hun werk. De wielersport 
vooruit denken en niet in het verleden. Renners in het verleden, gebruikten om hun hoofd bovenwater 
(financiieel) te houden. Snap niet het Nederlandse overheids- drugsbeleid, elk weekend wordt er gebruikt op 
grote schaal drug en drank gedoogd. 
29-5-2015 13:15 
426 Misschien is het handig om de enquete meer per nivo in te delen. Ik als sportklasse renner herken mij totaal niet 
in sommige vragen die gesteld werden. Ik betwijfel dus ook of de enquete die ik heb ingevuld bijdraagt aan het 
geheel. 
29-5-2015 13:14 
427 Ik ben dit jaar pas begonnen met wielrennen, en heb dus eigenlijk nog niks van campagnes of controles over 
doping gehad. Ik heb op een heleboel vragen daarom het antwoord n.v.t. of neutraal gegeven. 
29-5-2015 13:13 
428 Ik vind dat de verantwoordelijkheid om renners op doping te controleren bij de organisatie moet liggen. Vooral op 
laag niveau wordt zo weinig gecontroleerd dat het niet van de renners verwacht hoeft te worden dat zij zich bij de 
jury melden met de vraag of ze gecontroleerd moeten worden. Dit zou bij het terugbrengen van de rugnummers 
aan de renner gemeld moeten worden. 
29-5-2015 13:12 
429 nee, 29-5-2015 13:07 
430 Mis een beetje het verschil van niveaus. Rijdt zelf puur voor de fun op amateur niveau, als ik mee kan kan ik mee 
en zo niet... dan niet. Doe dus ook niets (bewust) met doping, maar heb waarschijnlijk wel een kans op een 
positieve controle, omdat ik voeding niet controleer / laat controleren. Die nuance mist een beetje in het hele 
verhaal van de KNWU, het boeit niet of amateurs gebruiken (vanuit sport oogpunt), alleen vanuit gezondheid. Is 
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mijn mening. 
29-5-2015 13:07 
431 dopingcontroles en de sancties vaak te ver gaand en beter nuanceren: waarop is men positief en welke dosering. 
Zie geval Contador, positief op caffeine en positief op Ventolin. Epo, groeihormoon, anabolen, enz. fors 
aanpassen. 
29-5-2015 13:06 
432 Dopingvrije sport is mooi,niet alleen op topsportniveau maar ook bij de amatuersport. Ik weet zeker dat bij 
MTBwedstrijden de toppers niet geheel dopingvrij rijden. 
29-5-2015 13:06 
433 Nee 29-5-2015 13:05 
434 De controle op dopinggebruik en de manier waarop geprobeerd word om het wielrennen schoner te maken is 
verre van geslaag, er moet een véél!!! betere manier van aanpak komen, en de verwachtingen van topsporters 
moet als je het mij vraagt vele malen lager zijn wil je doping helemaal uitbannen 
29-5-2015 13:01 
435 ER zijn bij de Masters en Sportklasse, heren die mer dan 30 wedstrijden per jar winnen. Ik zou zeggen dat daar 
een controle op zijn plaats is. Als er doping bij die categorieen gewoongoed is dat werkt als een excuss voor 
hogere categorieen. Maar dan ook de andere kant op: als iemand gecontroleerd is en NIET positief is bevonden 
moet dit ook gepubliceerd worden. 
29-5-2015 12:59 
436 De essentie is niet meer controleren. Doping loopt altijd een stap vooruit, juist vanwege de goede medische 
begeleiding. De essentie is ervoor zorgen dat gebruik wordt ontmoedigd. Je moet het als sporter niet WILLEN 
doen, omdat je er je EIGENWAARDE mee omlaag haalt. Die overtuiging moet er komen, zodat sporters er 
intrinsiek van overtuigd zijn dat ze schoon het optimale van hun kunnen willen bereiken en niet ten koste van 
alles. Lastig, maar dat is volgens mij de enige weg. 
29-5-2015 12:54 
437 Mi moet er strenger gestraft worden. Langere schorsingen de winst hij gebruik van doping staat niet in 
verhouding tot wat het de sporter kan opleveren. Pas als de pakkans groot is of de straf exorbitant zwaar dan 
heeft dit doping beleid een kans. Hiermee bedoel ik dan zeker het internationale prof peloton. Zoals er recentelijk 
is omgegaan met de astana ploeg (junioren) is gewoon belachelijk en en toont het falliet aan van dit beleid. 
29-5-2015 12:50 
438 De vraag, 'heb je wel eens doping gebruikt' lijkt enigszins onhandig. Ik heb een tijdje een medicijn gebruikt dat 
ook op de lijst stond, dit was op recept van een longarts. Een extra vraag of er doping gebruikt is in de vorm van 
een voorgeschreven medicijn zou goed zijn geweest! 
29-5-2015 12:43 
439 Vraag 23 vond ik onzin. Je weet natuurlijk nooit hoeveel % doping gebruikt. Ik ga uit van 0-5 % omdat ik hoop dat 
zo min mogelijk mensen dat doen. Ik merk niks van de extra dopingcontroles. Ik denk dat extra dopingcontroles 
goed zijn. Maar ik denk dat het beter is om bij elke wedstrijd aan te geven of er wel of geen dopingcontrole is. We 
moeten zelf ergens gaan kijken en afwachten of er wel of geen dopingcontrole is, maar niemand weet het. Zelfs 
de jury weet er niks van. Als ik vraag of er nog een dopingcontrole is kreeg ik eens het antwoord: "Dan moet je 
op de bus kijken of er wat op hangt, anders niet." Het is ons totaal niet duidelijk. Want het vervelende is ook dat 
als je niet op komt dagen je een flinke boete krijgt, of geschorst wordt, ik weet het niet precies. Ik vind dat of er 
nou wel of geen dopingcontrole is, het moet beter aangegeven worden. 
29-5-2015 12:41 
440 doping zal pas verdwijnen op het moment dat de consequenties daarvan niet opwegen tegen het valselijk 
verkregen prestatievoordeel. Dat lukt alleen als de pakkans heel hoog is en de consequenties draconisch. 
29-5-2015 12:41 
441 Blijf aandacht geven en vooral verhoog pakkans. Maar er geen 'hetze' van. Straf: stel ism NOCNSF oplopende 
straffen op. 1x positief straf X. Tweede maal positief na uitzitten eerste straf, straf XX. Stel toch open vraag: wat 
zou er volgens jou 'gedaan' moeten worden om dopinggebruik nog verder terug te dringen. 0% dopingvrije sport 
is en blijft helaas illusie. Vr Gr Maurice Wolters (DRC de Mol) 
29-5-2015 12:40 
442 nee 29-5-2015 12:39 
443 Dit kost erg veel geld en levert niets op behalv.e ergenis, laat de controle lekker alleen bij de profs blijven en laat 
de jeugd met rust er wordt geen stuiver mee verdiend maar de kosten gaan wel omhoog de reden dat jongeren 
massaal stoppen en overstappen naar amateur 
29-5-2015 12:32 
444 ik heb zero zero zero zero zero zero zero zero zero vertrouwen in dat (wieler)sport ooit doping vrij wordt. Hooguit 
als er een (dna) test komt waaruit 100% zekerheid wordt verkregen (dat zijn andere tests blijkbaar niet) of 
iemand doping gebruikt of niet. Er zijn te veel vage gebieden en er staan te veel zaken op de dopinglijst waar het 
voordeel niet, nooit of nauwelijks van is bewezen. 
29-5-2015 12:31 
445 Ik denk dat er nog meer dopingcontroles moeten komen. Ik hoor soms om mij heen verhalen van mensen die 
anderen verdenken, maar weet nooit de waarheid of de betrouwbaarheid hier van. Bovendien ben ik in 6 jaar nog 
nooit gecontroleerd, had ik enigszins wel een keer verwacht. Bij de amateurs, nieuwelingen en junioren maar één 
keer gezien dat er een controle was, en dat was in België bij prins der nieuwelingen. 
29-5-2015 12:31 
446 Ik denk dat het kalf verdronken is en men nu bezig is met het proberen te dempen van de put. De wielersport heft 
in de afgelopen jaren al zoveel schade opgelopen door doping dat het niet meer weg te denken is. Stuurdoppen 
en voorlichtingen helpen daar echt niet bij, zeker niet als deze gegeven worden door doping zondaars. Eerst 
snoepen en als je gestopt bent zeggen dat moet je nooit doen. Heb ik geen respect voor. 
29-5-2015 12:29 
447 - 29-5-2015 12:29 
448 Ik ben geen lid meer van een wielerclub noch KNWU-lid dus het feit dat ik uitgenodigd word om deze enquête in 
te vullen, verbaast mij. 
29-5-2015 12:27 
449 Doping is nooit goed te keuren en de KNWU moet meer inzetten op voorlichting. Ter toevoeging ik heb doping 
gebruikt in de vorm van medicijnen! Voordat ik deze medicijnen ben gaan gebruiken met ik uitvoerig medisch 
getest. De vraag over of je al eens doping hebt gebruikt is dan ook niet erg representatief. 
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29-5-2015 12:26 
450 - 29-5-2015 12:26 
451 Het zijn wel erg veel suggestieve in multi interpretabele vragen. Kortom geen top vragenlijst 29-5-2015 12:21 
452 Ja Rudie kemna vind ik geen voorbeeld! Zelf berucht en heeft vele goede renners geen kans gegeven prof te 
worden door te 'schone' mentaliteit. Laat renners van nu het voorbeeld zijn. 
29-5-2015 12:20 
453 Als niet sporter is deze enquete voor mij niet van toepassing. Meer selectie hierin toepassen. 29-5-2015 12:18 
454 Geavanceerd dopinggebruik lijkt mij nationaal zeer lastig aan te pakken. Ik denk dat het effevtiefste is te 
beginnen bij jeugd en jonge profs. Om zo een cultuur omslag te maken(die al redelijk aan de gang is !) Ik zou wel 
graag zien dat er meer controles zijn bij elite belofte wedstrijden. Eb controles bij criteriums!!! Nu gebeurd dat 
niet. Het hoeft niet frequent, maar dat het er wel is. Liefst voor podium kandidaten.. Over de gehele linie vind ik 
de Knwu sterk op antidoping beleid 
29-5-2015 12:17 
455 Ik vind het gebruik van prestatiebevorderende producten (doping) onnodig en (uiteindelijk) slecht voor de 
gezondheid. Ik vind echter wel dat er qua programma en prestaties veel te veel gevraagd wordt van 
(beroeps)renners. Lichtere programma's, (wellicht) minder invloed van de commercie en uitgebreide deskundige 
voorlichting lijken mij noodzakelijk. Overigens ben ik van mening dat iedere ex-renner die betrapt is, en zij die 
niet betrapt zijn maar wel hebben aangegeven gebruikt te hebben, geen enkele functie meer in de wielersport 
mogen vervullen. 
29-5-2015 12:15 
456 Niet nuttig voor de beginner 29-5-2015 12:14 
457 Ben jarenlang geen actief wielrenner geweest en rij nu alleen buitenlandse langeafstandsraket dus ben minder 
bekend met het Nederlandse programma omtrent doping. 
29-5-2015 12:14 
458 Nee. 29-5-2015 12:13 
459 Deze enquête is weer niet anoniem. Ik kan er met de eerste vragen net zo goed mijn naam bij zetten. Dat een 
supplement wordt goedgekeurd hangt ook maar van een steekproef af. Er wordt op slechts een klein deel van de 
verboden stoffen gecontroleerd. (Lees: is een wassen neus). Ik kan uit de vraagstelling(en) niet opmaken of de 
vraagsteller dat ook begrijpt. Vraag 13 is verkeerd opgesteld. 
29-5-2015 12:12 
460 nee 29-5-2015 12:11 
461 Nee 29-5-2015 12:08 
462 Er zouden op amateur niveau extra doping controles moeten komen omdat ik nu al de laatste 2 jaar nog niemand 
heb gezien die gecontroleerd moest worden op de wedstrijden waar ik startte. 
29-5-2015 12:08 
463 Geen 29-5-2015 12:07 
464 Rondom wedstrijden gaan heel veel verhalen over renners die zouden gebruiken, gezien de prestaties die ze 
leveren. De controles lijken niet op die informatie gebaseerd. Het systeem dat je zelf moet kijken of je controle 
hebt vind ik slecht. Van renners die geen ploegleider of andere ondersteuning om zich heen hebben wordt 
verwacht dat ze op het moment dat ze na een koers helemaal kapot zijn ook daar nog actie op te ondernemen. 
Beter zou een systeem zijn waarbij de controle gekoppeld wordt aan teruggave van de licentie. 
29-5-2015 12:06 
465 Dat dopinggebruik niet mag en zodoende verkeerd is lijkt een inkopper. Misschien dat het duidelijker moet 
worden WAAROM het verkeerd is, om sporters meer een morele prikkel te geven. 
29-5-2015 12:03 
466 Ik ben als elite/amateur vrij goed op de hoogte van wat er gaande is in het peloton om me heen tot prof B. Ik ben 
van mening dat bloedpaspoorten en alleen plasjes veel te weinig zoden aan de dijk zetten. Met plasjes pak je 
maar een beperkt aantal middelen. Ik snap ook wel dat de bloedtesten een stuk duurder zijn. Ook kan ik wel een 
aantal namen noemen van Nederlandse profs die geen bloedpaspoorten hebben/hadden en helemaal niet 
gecontroleerd werden. Op zich faalt dan een anti doping beleid volledig. Als je als sporter doping wilt gebruiken 
dan kan dit doordat de testen en bloedpaspoorten te onnauwkeurig zijn. Er zijn legio middelen voorhanden en dit 
vind absoluut gretig aftrek. Vooral bij de elite-mannen en profs was en is het een wantoestand. Ik weet ook dat er 
een boel testen niet eens worden gedaan en de urinestalen gewoon weggegooid worden.Het is soms alleen 
maar een afschrikmiddel. 
29-5-2015 12:03 
467 Ja. Rudi Kemna heeft, bot gezegd, het charisma van een theelepeltje. Dat een oud dopinggebruiker presentaties 
geeft over zijn verleden is heel goed. Maar neem dan iemand die of een aanspreekbaar verleden heeft bij de 
jeugd, zoals een Michael Boogerd. Of neem iemand die een uitstraling heeft die de jeugd pakt. Want zo is het 
niets. 
29-5-2015 12:03 
468 Zodra je je mond opentrekt over doping word je uitgescholden, gepest en monddood gemaakt door de rest. 
Wanneer dit niet verandert is het een dode strijd en zul je het niet winnen. De wielerwereld is te conservatief en in 
zichzelf gekeerd, net als de KNWU. 
29-5-2015 12:00 
469 Veel "doping gebruik" komt voor uit medicijn gebruik en de vreselijke omslachtigheid met het aanvragen van een 
medisch attest. Sommige aanvragen duren het grootste gedeelte van het seizoen terwijl de pak kans voor heel 
veel van deze renners echt minimaal is. Daar iets aan veranderen gaat de sport op nationaal niveau echt schoner 
maken. 
29-5-2015 11:58 
470 Goed controleren bij jongeren en beroepssport. Beroep op gezond verstand bij Hobby-sport. Geen schijncontrole 
uitvoeren. 
29-5-2015 11:58 
471 - 29-5-2015 11:58 
472 Dopingconroles wordt eigenlijk alleen op de hogere klasse van wielersport gehouden. Ik heb al een keer 
aangegeven dat in mijn klasse (sportklasse) er wel gepraat wordt over personen die mogelijk gebruiken. Deze 
personen steken ook met kop en schouders boven de rest uit. Dit is ook de reden dat in mijn klasse elk jaar (veel) 
harder gereden wordt. Deze personen rijden eliterenners er gewoon af tijdens trainingswedstrijdjes die buiten de 
KNWU om worden gereden. De drempel om in deze klasse (in Noord-holland) mee te rijden wordt steeds hoger. 
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Dit is al door meerdere mensen binnen ons peloton aangekaart bij KNWU maar je hoort hier niets meer van en er 
worden geen maatregelen genomen. Het is leuk deze enquete maar voor onze klasse absoluut geen effect en 
wellicht niet interessant genoeg voor de KNWU. 
29-5-2015 11:56 
473 Ga niet besparen op dopingcontroles! 29-5-2015 11:55 
474 Sinds de introductie van de (wieler)sport, al een kansloze geldverslindende missie. 29-5-2015 11:55 
475 Neen. 29-5-2015 11:55 
476 NVT 29-5-2015 11:54 
477 ja, streven naar een doping vrije sport is een utopie, er zullen altijd renners zijn die prestatiebevorderende 
middelen zullen gebruiken/proberen met de consequenties dit dit kunnen hebben voor lief te nemen 
29-5-2015 11:52 
478 Mentale begeleiding, doping gecontroleerd legaliseren en er niet zo van zeggen dat het fout is maakt de sport 
veel leuker. Iedereen gelijke kansen, legaliseren... klaar uit. 
29-5-2015 11:50 
479 Ik ben ooit enthousiast begonnen om bij de aanschaf van voedingssupplementen deze te checken met de 
Doping App. Op een gegeven moment waren er alleen goedgekeurde batches te koop waarvan de vervaldatum 
binnen 60 dagen lag. Als er te weinig batches worden gecontroleerd, werkt het checken niet. Ik ben er dus maar 
mee gestopt om te checken op de app. Dit heb ik ook doorgegeven aan de dopingautoriteit en de leverancier. 
29-5-2015 11:50 
480 - 29-5-2015 11:50 
481 Enquete is niet gericht op mensen die geen wedstrijden rijden. 29-5-2015 11:50 
482 ik ben voor doping. het hoort er gewoon bij. men moet er niet zo moeilijk over doen. 29-5-2015 11:50 
483 mee controles bij oude mannen 29-5-2015 11:47 
484 De media binnen topsport (i.e. media aandacht rondom grote rondes) zorgt voor méér dan genoeg aandacht 
rondom doping. Iedereen is zich bewust van het hoe én wat. Extra voorlichting is naar mijn mening dan ook 
doelloos. Diegenen die doping gebruiken doen dat weloverwogen en zeer zeer bewust, niet 'per ongeluk'. De 
enige manier om dit verder terug te dringen is om meer doping controles te doen, en zo de angst op te hogen bij 
hun en het niet meer als viabele optie te zien. 
29-5-2015 11:46 
485 Tis gewoon jodenjacht. lui die om 6.00 's ochtends bij je op de deur komen bonken dat je met de wc deur open in 
een potje moet staan pissen. Schandalig. Met of zonder doping, ik rij toch wel achteraan. Als iemand anders 
besluit dat hij eerder de pijp uit wil door een aantal jaar met veel te dik bloed rond te rijden, moet ie dat mooi 
doen. 
29-5-2015 11:45 
486 Ik denk dat door de bezuinigingen alles wat er nu wordt verzonnen niet meer haalbaar is in de toekomst. Er 
kunnen mooie plannen worden gemaakt, maar daar zal ook het geld voor moeten zijn, ik hoop dat er op andere 
manieren geld binnenkomt om de ingezette weg te kunnen vervolgen. 
29-5-2015 11:43 
487 geen 29-5-2015 11:43 
488 besteed vooral aandacht aan preventie. 29-5-2015 11:43 
489 Laat méér mensen hun plas inleveren, ook al worden ze niet gecontoleerd. Misschien is dat het Vertrouwenspunt 
Sport wel, maar er moet een punt komen waar mensen met hun verdenkingen heen kunnen, ook al kunnen ze 
dat niet direct hard of concreet maken. Uiteraard moet de melding anoniem gedaan kunnen worden. 
29-5-2015 11:40 
490 Er wordt veel te weinig op doping gecontroleerd. Ondanks dat er aangekondigt is dat er meer gecontroleerd 
wordt, is het in de categorie onder de profs nauwelijks zichtbaar. 
29-5-2015 11:37 

 

 


