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Dopingcontroles en -preventie NADO Vlaanderen 
Aandachtspunten voor wedstrijdorganisatoren wielrennen 
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1. Samenvatting 
1. De wedstrijdorganisatie verleent de totale medewerking aan de dopingcontrole, en verleent 

het controleteam vrije doorgang. 

2. De wedstrijdorganisatie moet steeds voorzien in een lokaal (incl. toilet en wachtruimte) dat 

uitsluitend gebruikt kan worden als dopingcontrolestation, dat aan bepaalde minimale 

vereisten voldoet, en voldoende ongeopende flessen drank (niet alcoholisch). 

3. De wedstrijdorganisatie beschikt ter plaatse over een lijst van alle deelnemers met 

contactgegevens (inclusief gsm nummer) en vereist van alle deelnemende renners dat zij een 

passend identiteitsbewijs voorleggen. 

4. De wedstrijdorganisator kijkt samen met de federatie toe op de naleving van sancties (via 

de lijst met geschorste sporters). 

5. De wijze van oproeping gebeurt bij controles door NADO Vlaanderen1 steeds door middel 

van een aanplakbiljet bij de aankomst, na afloop van de wedstrijd. Alle renners (ook degenen 

die vroegtijdig de wedstrijd verlieten) moeten steeds zelf bij de aankomst nakijken of er al 

dan niet dopingcontrole is!  Er is niet altijd voorzien in chaperonnering2!  

6. Het weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van de dopingcontrole is een 

dopingpraktijk. 

7. Als wedstrijdorganisator kunt u ook een rol spelen inzake dopingpreventie. 

 
Deze nota dient louter voor een goed begrip van de materie en is geen volledig of bindend juridisch document.  
De volledige verplichtingen voor federaties, sporters en begeleiders zijn te vinden in het antidopingdecreet en 
zijn uitvoeringsbesluit(en), te vinden op www.nado.vlaanderen.  

                                                             
1 de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie van en strijd tegen doping in de sport 
2 een chaperon is iemand van het controleteam die de renner persoonlijk oproept en de renner permanent begeleidt en onder visueel 

toezicht houdt 

http://www.nado.vlaanderen/
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2. Organisatie van dopingcontroles 
In Vlaanderen kunnen zowel NADO Vlaanderen, de internationale sportfederatie, het WADA, de 

nationale federatie als de wedstrijdorganisator zelf op elk moment een dopingcontrole laten 

uitvoeren. Elke wedstrijdorganisator moet voorbereid zijn op een mogelijke dopingcontrole. Voor 

meer informatie, het zelf plannen van dopingcontroles of het organiseren van een dringende 

dopingcontrole kan contact worden opgenomen met de coördinerend controlearts van NADO 

Vlaanderen (zie contactgegevens op de laatste pagina). 

 

3. Medewerking aan dopingcontroles 
Het Antidopingdecreet verplicht elke sportvereniging de totale medewerking te verlenen aan 

dopingcontroles en het toezicht op de controles. De organisatie van elke wedstrijd zorgt ervoor dat 

de controlearts en de chaperons vrije toegang hebben tot alle lokalen en plaatsen waar de renners 

zich kunnen begeven. Dit betekent dat alle organisatoren hun medewerkers en de 

veiligheidsdiensten inlichten dat er dopingcontrole kan plaatsvinden, en dat het controleteam zich 

ongehinderd kan aanmelden bij de wedstrijdorganisatie (bv. doorgang verlenen aan de wagen van 

het controleteam tot een nabijgelegen parking). 

 

4. Deelnemerslijst 
Elke organisator moet de identificatie- en contactgegevens (inclusief gsm nummer) registreren van 

alle sporters die deelnemen aan de door haar georganiseerde wedstrijden, en daarbij van de sporters 

vereisen dat ze een passend identiteitsbewijs voorleggen.  

 

De wedstrijdorganisator moet de volgende gegevens van de wedstrijddeelnemers registreren: 

1. de voor- en achternaam; 

2. de geboortedatum en het geslacht; 

3. de contactgegevens van de deelnemer (inclusief gsm-nummer en e-mailadres); 

4. de sportvereniging waarbij de deelnemer is aangesloten. 

 

De sportvereniging moet de lijst met identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers op 

eenvoudig verzoek kunnen voorleggen aan de controlearts. 

 

5. Dopingcontrolestation 
De organisator dient in de nabijheid (binnen de 500 meter) van de plaats waar de wedstrijd 

plaatsvindt, een afzonderlijke ruimte ter beschikking te houden die aan de vereisten voldoet om er 

een dopingcontrole te kunnen laten doorgaan. Dopingcontroles vinden immers slechts uitzonderlijk 

plaats met een mobiele controlebus van NADO Vlaanderen. 
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Er moeten minstens een tafel en drie stoelen voorzien worden. In het dopingcontrolestation, of in 

een afzonderlijke ruimte ernaast, is een toilet en een wachtruimte aanwezig. Het 

dopingcontrolestation (lokaal, toilet én wachtruimte) staat tijdens de ganse duur van de controle 

uitsluitend en alleen voor de dopingcontrole ter beschikking!  

 

De organisator moet zorgen voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische dranken om de 

voor controle opgeroepen sporters de mogelijkheid te geven zich te hydrateren, en moet de 

controlearts en de chaperons vrije toegang geven tot alle lokalen en plaatsen waar de sporters zich 

kunnen begeven, inclusief de kleedkamer. 

 

Bij afwezigheid van een door de organisator ter beschikking gestelde voldoende ingerichte ruimte 

bepaalt de controlearts de plaats van de monsterneming, in overeenstemming met de vereisten van 

privacy, hygiëne en veiligheid.  De organisator kan een boete opgelegd worden voor het niet 

nakomen van zijn decretale verplichting om zelf in een passend lokaal te voorzien. 

 

6. Wijze van oproeping - aanplakbiljet 
Na de aankomst, en ten laatste 15 minuten na de aankomst van de eerste renner, wordt door de 

dopingcontrolearts ter hoogte van de aankomst en aan het dopingcontrolestation een aanplakbiljet 

opgehangen met daarop de behaalde plaats, rugnummer en/of naam van de aangeduide renners. 

 

Alle renners die op de deelnemerslijst 

voorkomen (ook degenen die vroegtijdig de 

wedstrijd verlieten) kunnen opgeroepen 

worden voor dopingcontrole. Alle renners 

dienen zich zelf bij de aankomst te 

vergewissen of er al dan niet dopingcontrole 

is!!!  De opgeroepen renners moeten zich 

uiterlijk 30 minuten na het ophangen van het 

aanplakbiljet naar het op het aanplakbiljet 

aangegeven dopingcontrolestation, waar ook 

een aanplakbiljet ophangt, begeven voor het 

ondertekenen van hun oproepingsbrief.  

 

Chaperonnering is mogelijk, en zal 

voornamelijk gebeuren bij wedstrijden waar 

eliterenners met contract aan deelnemen. De 

renner wordt dan persoonlijk opgeroepen 

door een chaperon, maar dit doet geen 

afstand van de verplichting voor de renner om 

zelf na de aankomst te kijken of er 

dopingcontrole is! 

 

Wedstrijdorganisatoren verlenen bij deze 

procedure hun medewerking aan het 

controleteam, en laten hen toe om aan de 

aankomstlijn het aanplakbiljet op te hangen en de renners op te roepen. De wedstrijdorganisator 
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kan desgewenst gevraagd worden om – na het ophangen van het aanplakbiljet – via de aanwezige 

geluidsinstallatie de mededeling te laten omroepen dat er dopingcontrole is. De organisator zorgt 

er voor dat het aanplakbiljet minstens dertig minuten na aankomst van de laatste renner 

opgehangen blijft. 

 

7. Toezien op de naleving van sportieve sancties 
Wedstrijdorganisatoren mogen sporters en begeleiders die voorlopig geschorst of uitgesloten zijn, 

niet toelaten deel te nemen aan hun wedstrijd, noch als sporter, noch als medewerker.   

 

Om te weten wie deze sporters en begeleiders zijn, dient elke organisator via zijn federatie of 

NADO Vlaanderen, voor de wedstrijd de elektronische nieuwsbrief met geschorste sporters en 

begeleiders te raadplegen. Toegang tot deze nieuwsbrief kan aangevraagd worden via 

info@nado.vlaanderen. De hierin vermelde informatie is enkel bestemd voor 

wedstrijdorganisatoren en dient vertrouwelijk behandeld te worden. 

 

8. Dopingpreventie 
Sportevenementen kunnen een rol spelen inzake dopingpreventie. De mogelijkheden om zich als 

wedstrijdorganisator hiervoor te engageren kan men bekijken samen met de desbetreffende 

sportfederatie of NADO Vlaanderen. 

 

9. Informatie en contact 
Meer informatie op de website, o.a.  

- MB van 6 mei 2013: wijze van oproeping tot monsterneming in het wielrennen (pdf) 

- Oproeping bij niet-elitesporters en Oproeping bij elitesporters 

- Video (verloop van een dopingcontrole) 

 

NADO Vlaanderen 

Patrick Ghelen, Directeur (patrick.ghelen@nado.vlaanderen)  

Voor algemene vragen of contact: 

www.nado.vlaanderen  

info@nado.vlaanderen   

Tel: 02 553 35 37 

Fax: 02 553 36 50 

 

Met medische vragen (over Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak, verboden stoffen, 

geneesmiddelen…) en met praktische vragen omtrent de organisatie of de aanvraag van een 

dopingcontrole kunt u terecht bij Hans Cooman (hans.cooman@nado.vlaanderen, 02 553 34 83 of 

0473 92 57 32 (dagelijks tussen 8 uur en 22 uur)). 

 

mailto:info@nado.vlaanderen
http://www.dopinglijn.be/fileadmin/media/regelgeving/20130531_MB_houdende_de_wijze_van_oproeping_tot_monsterneming_-_wielrennen.pdf
http://www.dopinglijn.be/dopingcontrole-wat-wie-hoe/hoe-verloopt-een-dopingcontrole/hoe-gebeuren-de-dopingcontroles/dopingcontroles/oproeping-binnen-wedstrijdverband-bij-niet-elitesporters-wielrennen
http://www.dopinglijn.be/dopingcontrole-wat-wie-hoe/hoe-verloopt-een-dopingcontrole/hoe-gebeuren-de-dopingcontroles/dopingcontroles/oproeping-binnen-wedstrijdverband-bij-elitesporters-wielrennen/
http://www.dopinglijn.be/dopingcontrole-wat-wie-hoe/dopingcontrole-wie-wanneer-waarom/video-dopingcontrole-stap-voor-stap/#c556
mailto:patrick.ghelen@nado.vlaanderen
http://www.nado.vlaanderen/
mailto:info@nado.vlaanderen
mailto:hans.cooman@nado.vlaanderen

