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rege1t:i1es, Pt<)ceuuJres, straffen en nieuwe prestatiever
toi,so,ort,er gemakkelijk de weg kwijtraken. Wat 

toi>sport doet en er alles voor over hebt om de 
onbewust verboden middelen, of 

um:1:ebre1cie medische begeleiding of ben je je 

aartm<?tk11ng""''""''" genomen, lijkt het niet te vroeg 
.U1tf?;el,:re1de:vciorJllcl1t111gsact:1e om topsporters op de vragen rond 

opmerJ.q:aain te maken. Bovendien dient te worden 
1t1terrtat1onaa1, maar ook in Nederland, her aantal 

Y,1''-c<,JL\.t'!oi,!'I","' <>1"1'<JITl'n vn,r.r <lhfl,ITPr<, niet mis zijn, 
het Nederlands Centrum voor 

,.,..!-,., .... .1..,v, kortgeleden een aanvang gemaakt met de 
doping en medicijngebruik in de 

Je'!,;evoo1,Ucjtlt11t1g richt zich op de topsporters zelf en hun directe 
ontwikkeling van concrete 
kennis, als ook de mening, van 

t<Jf>~porters on;itrea.r ~OfÎng, .tnedicijngebruik en regelgeving onderzocht. 
UQeJval} dit Oilderzoek was ~ê!tverkrijgen van meer informatie.omtrent het 

.. 'huidige k~nisniveàu en de. mening van. topsporters over doping en 
n1èdidjngebruik inqe sporten de behoefte aan informatie. 

()pvallenJ.lwas hetentl:musiasme waarmee de topsporters hun medewerking 
aan heronderz9ekhebhen gegeven; Ook vertegenwoordigers uit minder op 
?et:fysiekepresf~tfovermogen gerichte takken van sport, zoals bridgert en 
golfen,.he~ben de vr:igenlijst ingevuld. Vastgesteld kan worden dat voor wat 
betrewken.qis o.mtrent doping en medicijngebruik topsporters uit de hoogste 
çar~;orie (categorieA topsporters) niet hoger scoren dan de topsporters uit de 
lagere categorie~n(caregorie Ben C topsporters): Bovendien blijkt dat veel 
Jop~po,rrers ( 64:%)supplemenren, zoals vitaminen, ijzer, aminozuren en 
eÎ'\\l'Îtten,.ge,bruiken. 

II1hetkadervanhet()nderzoek is een aparte gro<;:puit de totale populatie 
r~ppI1denten g~lkht .. Het betreft top.sporters uit een twaalftal takken van 
sport:waa~în,i.nteföatfonaalgezien; gedurende de laatste vijf jaar relatief her 
ho°:gste aantal positieve dopinggevallen werd geregisrreerd. De resultaten van 
dezfiroep zijn yervolgens vergeleke~ met de resultaten van de totale 
populatie respondenten. Uit deze vergelijking komt een ongeveer 
vergelijk~aar beeld naar voren. Tenslotte is bij een aantal van de in her 
onderz<>ek verwerkt<;: verqnderstellingen een nader onderscheid gemaakt 
t1.1ssencategorieAtopsporters en de leden van nationale selecties. 
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Lilt OllcterzoeklS geblèkeii dat: het gebruikvan dopinggeduide.middelen, ook 
probleem vormt. Zowel topsporters.zelf als 

<>0:lChuh.be~~e1e:1cters ·"·'"'"''·u .. -. ... dar.dopinggeduide middelen worden gebruikt. 
wlë dopinggeduide middelen gebruiken en in welke 

ta:k:l(.ce1;1),rà:n. SP<>ttû\t;gebe1:i.rt, Het blijkt moeilijk nm hierover een eerlijke 
,uu:uJ,JL1~ ·Le ~:cv,~n omd~t a.l Snel.her vermoeden kan djzen dat je als topsporter 

deze. m,îddelen gebruik m<U,1kt. De discussie omtrent 
spc,rters die bij een dopingcontrole 

publiekelijk aan de schandpaal te 

Aantal positieven 
in 1991 

380 

Aantal positieven 
in 1992 

433 

Bijd~t! getallen dientaangtitekind teworden dat ongeveer een kwart van alle 
gf,)~itkf he.vonden topsporters op h!t gebruik v:m. verboden dopinggeduide 
midjelenwordt betraptdie als bestanddeel in veel hoestmiddelrjes etc . 

. , y~orko111en. B~vendJeti neemt de omvang en de verscheidenheid van 
•· dopingc:ontreles nog steeds. toe. 

Zo~ts.in deN~OeDo-publicacie Voorlichting over doping en medicijngebruik in 
de . .r,ort:wordt aapgegevenistelt het NeCeDo zich ten doel het dopinggebruik 
· in ~kspott terµg. t:e dringen.; Daarbij ziet het NeCeDo voorlichting als één 
v~nde tnaa,tregelen die aan de realisatie van deze doelstelling een bijdr~e kan 
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.. Teneit1de adeqûaatVoorlichting te kunnen geven, is het in de eerste plaats 

. rtoodzal{flijkteowfonoeken wat topsporters weten over doping en 
rneilic:ijngcbr1.1i~. Daafnaast is het van belang te bepalen wat de houding van 
topsportersten()pûchtevan doping en medicijngebruik is en in hoeverre 
~o~dic~t!P.~ <>mtrent dit on4erwerp op prijswo.rdt gesteld. Een methode om 
. op deze<yragen · 'snd' een antwo.ord te verkrijgen bestaat uit het uitvoeren van 
(iet} §Chriftelîjke enquête. In deze e11quête 'Horden vragen gesteld waarop de 
ondert<>eker eenantw<>ord wil hebben: niet meer en niet minder. Dez;e 
ar,mv:oor.denzuHe11 direct bepalend ûjn voor de richting en de mate waarin de 
voorlid1tipgsactiviteiten van het. NeCeDo zich in de toekomst zullen gaan 
ontwikkelen; 

\ < 

fen, behoe.ve,van he.t onderzoekV'.'etd een vragenlijst voor topsporters 
Qtîtw#elq (7-ie bijlage). De vragenlijst bevat niet alleen kennisvragen over 

><>.ndet""'erpen\Vaarover topseortersgeïnfonneerd zouden dienen te zijn, maar 
o<>k<>P,ênxrageudie t9psporters de gelegenheid bieden hun eigen mening 
kenbaarte.rnàkel\. 

ln.devtll.genlijst komen achtereenvolgens de volgende zaken 
aan de <>tde: 
.:.. persopnlij~e begeleiding; 

internationale dopinglijsten; 
---, controleren: van medicijn~n; 
.:.,.wep~singvan alternatieven; 
.:.,..behoefte aan informatie over dopinggeduide middelen en 
mogelijke alte.rnatiiven; 
-ket1nisjniäk.e (de werking van) specifieke dopinggeduide 
middele11; 
-- ken11is betreffende. regelgeving en dopingcontroles; 
-- m.e.ning bëtreffendê in en out".of-competition 
dopingcontroles; en 
.~ mening omt.rent het gebruik VM dopinggeduide 
middelen. 

1~46 Nederlandse topsporters diëin augustus 1993 bij No c * N s F stonden 
ingeschreven; ontvingen een exemplaar van de vragenlijst. Bedacht dient te 

·· w<.>:rdên dat :vanwege de regelmatige aanwas van nieuwe, en 
ca.rdèrèbeëindigi.ng door 'oude' topsporters, het bestand van N o c * N s F 
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AJUU>Ortet:sçl:tè ,. . .,...,~, .... ,. .,.,.,.,i;, ... ,.,,,.~,.,, aan de laatstgehouden Olympische 
geellda;trvan medailles hebben gehaald of 

ISI: îëu.!rd:ie:e ,spottei:s qie 1Jned'.a1Ues hebben gehaald tijdens de laatst gehouden 
am.p10,en:ichaPt>en of Europese Jeugdkampioenschappen; 

voor wedstrijden op het hoogste 
kunnen gaan 

van de nationale selectie maar (nog) niet aan 
;11y1:np1sc.i1ç Spelen, Wlf · ofE K heb:ben meegedaan. 

H:t totaru a.a1,1tal fopspótters bestaat globaal uit 350 categorie A- en 900 
i}:ategorie>B- en.C-topsporters. 

I)e tQtalepopulatie respondenten gaf een vergelijkbare verdeling te zien. 
D.eze bevindiµg,yergroot de kans dat de resultaten van de enquête 
representaJief:ûjn voor de gehele groep, bij No c * N s F ingeschreven, 
topsporters in· Nederland. 
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7. zwemmen 
8. boksen 
9.judo 

.... TO:volleybal 
n, schaatsen 
12. kanoën 

dopinggevoelige sporten uit 244 
zeggen de totale groep 

<.t<tPm,gg1evo1eU:e;e sporten, verhouden zich als. volgt: 

'.fopspoi-tcategorieën: 
A.i: :i;I6 

&: 65 
A3: 134 
fä 21 

C: 149 

107 
voornamelijk 
tussen 
19 en 25 jaar 

'fopsportcategorieën: 
AI: 4I 
A2: 36 
A3: 57 
B: 7 
C: 97 

6 



~eqerla11~.sttópsp<>rters krijgen begeleiding op uiteenlopend gebied. Het 
<)~er,gro,re deel van d<f totale groep topsporters wórdt persoonlijk begeleid 
~90f een trainer (78%} ~n eveneens een grote groep door een coach (57%). ~en clerd: deel (33%) wordtpersoonlijk begeleid door de bondsarts in hun 
t~yanspwt. füjna43% van de topsporters wordt door een fysiotherapeut 

:Begeleid. Opvallendis overigens de rol van de ouders zoals die uit het 
on~et?,oe~paar voren komt, 30% van dewpsporters krijgt van hen 

·· ·.be~elf~Hhig:De huisarts, mentale begeleider, inspanningsfysioloog en 
yoed.ingsdeskundige.worden··duidelijk·.minder.genoemd. 

lnv~.rgelijlcing met de totale gmf p, is er, voor wat betreft de topsporters uit 
de groep 0c()pinggevoelige spc>rten, vaker sprake van begeleiding door de 

.. ri·ain.er (860Á)?. Hetzelfde, zif her marginaal, kan geconcludeerd worden met 
hettekkipg tot de rolv~n de bondsarts als begeleider van de topsporter (35%). 

70%(an tle to~spöl'ters die aan h..et onderzoek hebben meegewerkt, geven re 
~enne~ de lijst met vei-boden dopinggeduide middelen en -methoden, de 
~grr. ):lop1ngl1jst' 11îet te kennfn., Voor de topsporters uit de groep 
4opinggevodi~e~pQrten ligt dit.percentage zelfs op 92% ! 

...... Opvalle11f i5,da.t top~porters afkomstig uit atletiek en de wielrennerij beter 
op de .hoogttzijp. ~§%van deze sporters geeft aan de eigen dopinglijsten te 
kênnen. 

Gezi~ti het feit dinnedicijnen verhoden dopinggeduide middelen als 
i:>~t~nddeel kunnen bevatten en ;i;odoende aanleiding kunnen geven tot een 
p9sideve.\litslag bij een dopingcontrole, zou het voor de hand dienen te 
l\gie,n4at topsp()rfer~ (het gebruikyan) hun eigen medicijnen c~ntroleren. 
~J7êh~ 46%van de t9psporter,s zegt dit te doen. Indien bekend is dat een 

· ~~paalcltlle~idjn d.ttgebrqi4.t \Vordt verboden is, schroomt 88% niet de 
huis~rts OJll .. een a~der Jl}edicijn te vragen, 

I)e n~psp<)rters µit de gmep dopinggevoelige sporten geven vaker te kennen 
op cl~ hoogte te zijn van hei: feit dat men medicijnen die worden gebruikt zelf 
dient·.reÇontroleren. 
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aan mèèr.voorlichtîng omtrent doping en 
.antw<)or<it 7?% van de topsporters 

wás voor de beide ond<:!rzoeksgroepen g<:!lijk. 

om.cre111t doping en. medicijngebruik in de topsport 
mAAr ook op hun 'omgeving' richt, 

ci~vraae:1e:es1teld tot wi.ed.et1:loso01rter zich went indien hij meer wil 

~4o/o ya,n alle topspórterfgeeft re kennen aanvullende middelen te gebruiken . 
. I-Iisrbifdientnieçalleen aan vitaminen.te worden gedacht, maar ook aan 
ijzer, aminozure~, kqolhydr.aten en .dvvi tpreparaten;. Die topsporters die 

·•·· . .laQY.~l:fl~é~Îddelen gebruiken, gebruikenbijna afrijd meerdere Van deze 
· . mjclclelen: ?-?wel ijzerral~ ook amiriozuren, vitaminen en eiwitpreparaten. 
· · J?.~rti~n}?:Pstwrters g.:V:<:!n re ~ennen Ginseng te gebruiken'. Met het gebruik 

van Gins~ng-preparaten is et1it;e VO~~ichtigheiq. geboden omdat deze 
· · pr~pa,r~t~J:lverbQden dopinggeduide middden als bestanddeel kunnen 

hevatt:<l~\ . . •. . · . . . ·. . . . . ....•. 
~ep~p~rt:ers<1,1:Ît degro~ van dopinggevoelige sporten gebruiken vaker 

aapvWlende mi,ddelen (77%.). 

I.)elcennlSJ.'fageàin~eyragenlijst(de vra,gen IO t/m 17 Îfl de bijla,ge) waren 
. pe1o:ld 011} (te kennisyan ,k topsporters te meten aangaande de feiten en 

~tergronden vin dopinggeduide middelen en/ of -methoden, 
tll.edicijl}g~farn,.ik, ~er dopîngv~rbod en. de dopingcon.troles. Bij een juiste 

.. be~ilçw:0otcii1>g.van deyra,g<m konden zeven punten worden behaald. De 
k'e.n,tiîsvrag~n padden fü:trekking op voor de topsporter belangrijke 
<>ndenr:erpen. EenJtennisvi:aag (vraag13 uit de bijlage) is bij de uiteindelijke 
b~oord<;ling va.n <ie antwoorden niet rneegenomen. vanwege de verschillen in 

· i~tJrtiatiortalereglementeting, füjgebruik van anabole steroïden is thans voor 
;een eerste ()\fertredinge~n schorsing van de sporter voor een periode van vier 
j~rmogelijk 

Opmerk.êlijk is î:fatgeen enkele vraag door alle topsporters juist 
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tl'\tl<:norr·pr<: (85%), geven tOpSpOrtetS Uit 

ke11nen een aanspreekpunt 
.... vvuu noocr.iai<eHJK te achten. In het 

aricop1sp1orters in Nederland aan een 

aanzien van doping en 
e t<>pspoJrt .,, .... , .. .,,"',. b~palen, werd de volgende vraag 

11n·11n,1.en ~u zijn, zou_ je die middelen dan gaan 

toi>sport:ers zou hierin aanleiding tot 
welaan dit slechts onder goede 

De resterende 86. 5% van de totale groep 
:Ontkennend. Als reden hiervoor worden 

111çigelijkcesçtiaclelijke ett,ectcm ;,,oor de gezondheid genoemd. 

DOPINGCONTROLES 

het uitvoeren van 
.,.,..,.,..,i:.,,..,,.,.,v.,.,-, de zgn. 'our-of-competition 
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oea.nn"locuu;tpg van deze vraag wordt geen verschil met 
40P1D1,gg,evoieI11~e J5P'"'~ .• ,,,, gevonden. 
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bij de onderzoekers verschillende 
h"''"P''M de~è bewaarheid werden blijkt uit het 

T •. lS. .. H'ET NECEDO BEKENDER NAARMATE HET 
' ,,, ' 

:,,'\,A.NTAL BE.Gl{LEIDRRS TOENEEMT ? 

.J:)ev~i'()t1dêi;stelliiigdat:hetNe~D(j misschien bekender zou zijn naarmate 
... het.aantal hegeJeföefs per topspon.er toeneemt, werd niet bewaarheid. Een 
Jic~te, .tende~s i1rdierlchtü1g .verd wel gevonden~ maar het verschil tussen 
lopsport~rs met veel en weinig begeleiders. is niet groot. De resultaten voor de 
~<>pspQrters uit de groep dopinggevoelige sp<>rten, geven een zelfde beeld. 

van de juiste 
topsporter weinig of veel 

BEGELEIDERS INVLOED 
=~•4.,. E AAN MEER INF.ORMATIE OVER 

begeleiders heeft geen invloed op de behoefte van 
medicijngebruik in de 

sponenwerd 

:if;>Jll!~E.T HET TOPSPQRTNJVEAU LNVLOED OP 
HET ~ENNISNIV:E.AU ? 

Bij Mbeal).t\V<>Ording van de kennisvragen in de enquête werden geen grote 
'vers~hiUen gey()nden:tussen de scores van A..:categorie topsporters en 
~op.spone~s in 11ationale selecties .. Geconcludeerd kan worden dat het 
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gebruiken direct betrapt worden. en 
mee te doen. 

iedere sporter om te besluiten wat 
ndwll1?;<:tmu.1k.en, d.tn moet hij dat maàr doen. 
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moeten plaatsvinden tijdens 

des te beter. 

l)U!iJ.\U'l,IIJÇll) worden gecontroleerd, 
v,,,._),,,,.,,,,. alles aari gedaan worden om het tegen te 

)Tei-clere ~p1t1erldngen nade l~tstevraag 
Ve~Ltopsporters yincltn\de enquête over doping en medicijngebruik in de 

; ' tl,>psport ~engoed iriitiatief en. benadrukken de noodzaak van een goede 
yoorllcliting.\rer~cheidene keren wordt gesuggereerd de lijsten met verboden 
dopinggeduide middel~n en .,-methoden aan te vuUen met een lijst met 
11froen,yanmedicijnen waarin verboden. dopinggeduide middelen als 
'b~taµä,äeeJ voorkomen, BoYendieiiwordt gevraagd om alternatieven voor 

.; . rnedicijneµ .waarin verb.oden dopinggeduide middelen als bestanddeel 
vóotk~men, 

u~arl!aast'W~fdtgefrekldar;ct9ping niet eerlijk is en er alles aan gedaan 
n1oetw~rdeµ om te zorgen dat bet niet meer voorkomt. De pakkans dient 
vergroot? t~ w;orden. 

Tenslotte zijn <ern~g topspqrters die bekennen niets tegen het gebruik van 
doping te,he~ben, . .m.~ar datrfgels nu eenmaal regels zijn en je je, ook als 
t?psporter, daaFaa.n hel>t te hoµcieµ. 
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anre<~entedo1pm,ga1tta1res is iri de beantwoording van de 
\.!cU.!lUÇJC!J~rn(:r!.{11:),UJLr. Soms worden deze affaires met name 

ot.!~ee:n c1oi>mgc<mtrol.es uitvo.ert is niet 
imme.rs afbreuk aan de 

tOt>soon;ers is dit een zwaarwegend 
stt•(:fl~(ert: ct<,p1n.g,;0111trc•ie$ te pleiten en om als land een 

()p;v~le,ntlzijn <l,ê verschillende, onjuiste, veronderstellingen van topsporters 
ll'l;t betrekkif~{o!de<i.oping~()ntrole. Zoisnro van de topsporters van 

... 1J!.<1l1Î11~d,atje e~11dopingconti:ole mag weigeren terwijl op het weigeren van 
· ·. ?e~ dopingcontrolf bijyed (inter)nationale spottfedt!raties een zelfde straf 

5.t~t ~lswa,J.neere:rvan ee11 positieve uitslagsprake is. Sommige topsporters 
;~nran, 1J).e.ni1lg dathet<JlÎetzo erg is wanneerje tijdens een out-of
coinp~~ittor aopi11gconti:ole; 'Yordtbetraptomdat je er dan nog voor zou 
kuq~enz~rgen datJf op tijd 'clean' hentyoor de wedstrijden. Men is dus niet 
(){> de~oogte van herfei[dat ook bij out:of-competition dopingcontroles de 
t.C§l}ltatep officieel bekend .Illoeren worden gemaakt en dat de topsporter die 

·• p:()sidefbe!<>ndenwordtookzal )Vorden bestraft. 

·· ~at het.Ne<:èl)o, als nationalê vraagbaak voor topsporters inzake doping en 
1JJ.edkij~gepr~~j~ de topsport, weinig bekendheid bij de topsporters geniet, 
. if ~~ri pnverwa~ht resultaat, fo het verleden heeft het NeCeDo 
y0od~çhtfogslllateáaal betreffende de. dopingcontrole en het.gebruik van 
d()J?tngell.1117diçiJnen i11de top$port ontwikkeld e.n verspreid. De folders 

· L>oj!ingcontrolntapvooNf4Jl en. I>opingcontrole vraag en antwoord, alsmede de 
~e~eI)o~publka,fieDopingJn tie Sport,.verboden en t()egestane middelen zijn 
~ar,. de,~a:tjoµ:afo sportorganisaties aangeboden en voor deelnemers aan de 
J)lympjscbe §pelenin. Barcelona ter beschikking gesteld. 

'(9psporters c!ie het NeÇeDo 'Wel kennen, geven aan dat dit vaak op grond 
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r;)~evrag(!nI.ijsfbest~tuJt25yragen,hëc invullen ervan kost ongeveer een 
ll!lfuur de tij~. Sommige vragen zijn open vragen, daarbij kun je het 
•annyoo.rd}nvullen op de stippellijnen. Bij de overige vragen hoef je alleen het 

}iiokje biJhetjuiste antwoord aan te kruisen. 
> <\(, <., ,',,,:, \'' \',\;., ', : ' 

· ~e\ViUe11 npgtnaals\benadrukken 4atje anoniem blijft .en· dat de 
rragenlij~tef bi!lnen het.g<!bouw van No c* N s F blijven. De informatie die 
we va~ julHe hopeµ.te krijgenwordt alleen gebmikt om de voorlichting over 
doping te, ~r1.dersteunen, Na gebruik worden de vragenlijsten vernietigd. 

We :r*enen erop dat jullie .de vragenlijst zo eerii jk mogelijk invullen. 

P.EJlS 09'NLIJK.E 

1\..-;r'opsportniveau: 
Wil Je liierondér äankrûise11 wat op. j9u van toepassing is? 

je hebtmeHaillesgêfiaal<iop delaa~tgehouden Olympische Spelen, of 
~et\V•{(•·ofh~tRK 
je·hebt ~err finaleplaats geha:µd op de laatstgehouden Olympische Spelen, 
of he()V.l{ ofhetEK, maar bij geen van dedrie medailles gehaald 
JJ~ebt geelge1101µeaaan deJaatstgehouden Olympische Spelen, w K of 
E;IÇ;JUaar bij geen daarvan .een· nnalepJaats behaald 
jeJ1:y@t ined~lles ;ehaald tijde;11s (ie laatst gehoucien Wereld Jeugd 

. Kampî9ensçhappen ofEurppese Jeugdkampioenschappen 
. je bent lfö van de t1ationale selectie maar hebt (nog) niet aan Olympische 
Spelen1 w K of E K meegedaan. 
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"/' ,,',' ,,, '' 

.fiî~r()nç!Jr v~lgen. de 2,5 vragen, Bij de zes open vragen; kun je je antwoord op 
d~stiJlpellijn kwijt. Mocht je daarvoor onvoldoende ruimte hebben, dan kun 
j.eop de ~chterkant v~nAe bladzijde doorgaan. Bij de rest van de vragen hoef 

• jeal15en het a~twoord vanj<J.keuze aan te kruisen (soms zijn meerdere 
.··. ap.twooçdenmogelijk); 

1 .. ~a'redst(ijden lmnJe worden.opgeroepen voor·een dopingcontrole. Je 
~o~~thestrafr als .. er inje urine stqffenworden gevonden die voorkomen op 
de çfopingltjst,J~1et: (tl tijd worden bij internationale en bij nationale 
~ed.stdjden. dezelfde dopinglijsten gebruikt; 

qopinglijst wordt er gebrµikt bij înternati<male wedstrijden in jouw 

2. fi4edicijnen: k.ifnnen stoffen bevatten: die op een internationale dopinglijst 
vc>or1mnr1en eri ciusyerbo&en zijn. Als jij medicijnen gebruikt, controleer je 

iyerbodeti'stoffen inzitten? 

4"Je'\-\Teer, darer}n.ee~bepa,ald medicijn dat de dokter je heeft 
"'oorgeschreven verbodi=n stoffen zitten, maar je weet zelf niet welk ander 
!lledicijn je wel kunt nemen: Vraag je Je dokter dan om een ander medicijn? 
[] ja . 
0 •nêe 
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niet verboden zijn en dus 
uvpu.u« vu,;;u11,,1a:. óm kunt gebruiken om 

,.,..,~...,,,,.. aan te vullen. Hier onder staat 

vît.:trn.irien; amin<>zure11, eiwitprepararen, ginseng. 

· <:iêhru.ik,oje ~en · <>f1neer van deze .middelen? 
[l .. ja 
O.nêe 
z~ nee,~a naar vraag 9. 
Zoja, bea,µtwm;ml<ian vraag 8. 
,~ \Velke .middelen gebrUikje? (kruisaan) 
O' ijzt!r · 
D 
D aminozuren 
êr e!~itpreparaten 
0 ginseng 

fJ{i\lsJe~ndere, njetyerboden, middelen gebruikt die nog niet hierboven 
.iijn genoeînd,wilje.danliicl'.onder·ops.c:füijven welke middelen dat. zijn? 

"f~\yill~n grà~wêten wat jeVan doping afweet. Daarom hebben we 
J:iierçnder açhtstellingen neergezet .die waar of nietwaar kunnen zijn.·Wil je 
füj.elke vr:i~ 'waar'.<>f'nietwaar' aankruisen? 

1,p, Nieta:Ueefftopsporters, maar ook jeugd en subtoppers kunnen worden 
geselecteerd vo<>r ~en dopingcontrole. 
0 . 

1;1/.Afsje bent hetrapt opdopinggebruik wotd je voor minimaal drie 
tl'\aa,µ<ien gt!Schorst. 
0 
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de drogist) kunnen verboden 
en daarop kun je dus worden 

1~. Wa.tineer je'\\'ordr betrapt op dopinggebrulkword je niet alleen 
g~schotslmaarkimje ook meteen een forse gel<Jboete krijgen. 
D 

.. 

î:«;,. :t\lftopsporter krijgJe financiële ofanderssoortîge ondersteuning van de 
l'JQC*JfSI1 (dit kanvia de ~ond zijn geregeld). Wanneer je wordt betrapt op 
dopingg~bt11i~~·raak.j:e. ook meteen deze ondersteuning kwijc 
D 

· 1,7,. bf a.fu~rlijke produkte11 (bijvQorheeld uit de natuurvoedingswinkel) 
· kunnerigJen verbodfn mitien bevatten, Je kunt ze gebruiken als je wilt en 

i)µt hetniet dan schaadt het ook niet. 
(J 

Bij ûeyólge.ndeyra.gen ki.inje weerhet voorjou juiste antwoord aankruisen 
oi.bij. openvragen,je mening invullen. 

141. :t\.ls topS!)Orter "\VOrdje reget~atig Uitgebreid medisch onderzocht. 
f:I.0.e Yaakkrijgjij zo'n uitg~breide medische controle? 
[] 1~eerperjäa.r 
D ! totJkeer pefj.iar 
[l .3 Jot 6 keer per jaar 
D €ber.ofnieer petjaär 

18 



j~prestaties kan verbeteren .. Denk 
bt1'\Töcim,ee1c1.a:annet ...... ,...., • .,. .... u anabole steroïden. In welke sporten denk je 

om beter te presteren? (je kunt meerdere 

23:"' Stel, het gebruik van doping 'h'Otdt vrijgegeven: het is niet meer 
v~rlloden en.je kunt er nooit meer op worden gepakt: Zou je die middelen 
gan geoiüiken? 
D ja 
O·.·nc::e 

~t· Vindje daterin .Nederland oi.it~of.competition testen, dus 
d?pin~çpntl'Ole$ tijdens de voorbereidende fase van de training, zouden 
moetenplàarsvin:den? 

••.. D >ja 
.··D·nee 

.. 2$. yindje.dat er in Nederland dopingcontroles zouden moeten 
plaatsvinden tijdens grote (nationale/regionale) toernooien? 
DXJ~.. . 
D nee 

l(11rr j~ een·toelfohting geven·op je antwoord? 

}11f was de laatste vra~. 
Alsje ver9er nog opmerkingen hebt, bijvQorbeeld over de vragen of over de 
voorlkliting over doping, aarzel dan niet: schrijf ze hieronder op! 
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