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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Hierbij ontvangt u de zevende rapportage van de onafhankelijke Audit Commissie 

Doping. De Audit Commissie rapporteert schriftelijk, conform haar reglement, ieder 

half jaar over de daaraan voorafgaande zes maanden, aan de Algemene 
Vergadering NOC*NSF, het bestuur NOC*NSF, de Staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bestuur van het NeCeDo. 

In de rapportage van de Audit Commissie Doping blijft de privacy van de betrokken 

sporters gewaarborgd. Het verslag van de Commissie vermeldt uitsluitend de 

naam van de betrokken sportbond. 

De volgende drie leden zijn door de Algemene Vergadering benoemd, de heren 

Mr .. C.A. Segaar üurist, voorzitter van de Audit Commissie), Dr. H.P.F. 

Koppeschaar (internist/endocrinoloog) en mevrouw Drs. C. van Bentum (huisarts). 

Het bestuur NOC*NSF heeft hel Reglement Audit Commissie Doping 
1 

(als bedoeld 

in artikel 29.1.A van de Statuten van NOC*NSF) vastgesteld op 20 juli 2000. Het 

reglement is tot stand gekomen na overleg met VWS, NeCeDo en DoCoNed en 

met behulp van de inbreng van de bonden. 

Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Hfdst. 1 inleiding 

• Hfdst. 2 

• Hfdst. 3 

• Hfdst. 4 

• Hfdst. 5 

• Hfdst. 6 

• Hfdst. 7 

• Hfdst. 8 

• Bijlage 

• Bijlage 

aanbevelingen en samenvatting; 

taakstelling Audit Commissie Doping; 

rapportage; 
gegevens verzameling; 

beveiliging netwerk; 
toelichting schema's rapportage en aantal controles; 

conclusies; 

rapportageschema; 
aantal controles per bond in 2003, toegewezen vanuit NOC*NSF. 

1 Het Reglement Audit Commissie Doping is aan de sportbonden, aangesloten bij 

NOC*NSF, en de beleidspartners verzonden. 
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Hoofdstuk 2 Aanbevelingen en samenvatting rapportage 
november 2003 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de aanbevelingen van de 

Audit Commissie, welke voortvloeien uit de onderhavige en de voorgaande 

rapportages. Deze worden uitgebreid besproken in hoofdstuk 8, Conclusies 

rapportage november 2003 

Rapportagecyclus 
De Audit Commissie Doping heeft sinds haar oprichting nu reeds zeven keer 

gerapporteerd. In de loop der tijd is gebleken dat de structurele systematiek ertoe 

heeft geleid, dat bonden zeer consequent gegevens aanleveren, dat de zaken 

steeds sneller worden behandeld en dat een aantal omissies in de reglementering 

wordt aangepakt/ opgelost (mede op basis van de aanbevelingen van de Audit 

Commissie Doping). De Audit Commissie Doping is van mening dat op basis van 

ervaring, hetzelfde effect bereikt kan worden door één van de twee rapportages in 

minder uitgebreide vorm te verspreiden, waarbij de feitelijke gegevens worden 

besproken, maar geen algemene aanbevelingen worden gedaan. 

Openstaande zaken 
Het aantal nog openstaande zaken in deze rapportage is ongeveer gelijk gebleven 

ten opzichte van de vorige rapportage. De Audit Commissie Doping ziet een 

duidelijke vooruitgang, maar hecht eraan te benadrukken dat het in het belang is 

van sporters om dopingzaken zo snel mogelijk af te handelen. 

Het dopingreglement is geldig voor elk lid of elke sporter 
Bij een aantal bonden stelt het anti-dopingreglement dat bepaalde groepen 

(bijvoorbeeld minderjarigen) niet gecontroleerd mogen worden op het gebruik van 

doping geduide middelen, of dat het bestuur bepaalde groepen kan aanwijzen voor 

controles (met uitsluiting van anderen). De Audit Commissie Doping wijst erop, dat 

(zie ook de WADA-code) het anti-dopingbeleid van toepassing is op alle leden. Het 

feit dat er gebruik wordt gemaakt van testingpools is conform de (inter)nationale 

regelgeving. De mogelijkheid om ook sporters buiten te testingpools te controleren 

dient te echter blijven bestaan. 

Afhandeling positieve gevallen door tuchtcommissie 
In een tweetal zaken heeft de directie of het bestuur van een bond een weigering 

of positieve controle niet aan de tuchtcommissie van de bond voorgelegd en zelf 

een oordeel gevormd/besluit genomen. De Audit Commissie Doping wil bij deze 

erop wijzen, dat alle overtredingen/positieve gevallen altijd aan de tuchtcommissie 

ter beoordeling moeten worden voorgelegd en niet door het bestuur of de directie 

van een bond moeten worden beoordeeld. 

Geanonimiseerde rapportage 
In de voorbereiding op deze rapportage heeft de Audit Commissie Doping een 

aantal niet-geanonimiseerde stukken van bonden ontvangen. Volgens het 

reglement Audit Commissie Doping dient de Audit Commissie Doping door de 

bonden van geanonimiseerde gegevens te worden voorzien. Hiermee is beoogd 

de privacy/ positie van sporters te waarborgen. 
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Meerdere overtredingen door zelfde sporter 
In veel gevallen is de strafmaat mede afhankelijk van het aantal overtredingen dat 

de sporter in een eerder stadium reeds heeft begaan. De Audit Commissie Doping 

adviseert tuchtcommissies om, indien de strafmaat mede afhankelijk is van het 

aantal eerder gemaakte overtredingen door de betrokken sporter, hiervan melding 

te maken in het tuchtverslag. 

Terugwerkende kracht 
De Audit Commissie heeft, evenals tijdens de vorige rapportage, geconstateerd 

dat in enkele gevallen straffen met terugwerkende kracht worden opgelegd, 

waardoor de feitelijk opgelegde straf korter uitvalt. De Audit Commissie Doping 

adviseert tuchtcommissies erop toe te zien dat er geen straffen met terugwerkende 

kracht worden opgelegd. 

Bekendmaking en vaststelling 'Testingpools' 
Ook tijdens deze rapportage is in enkele gevallen gebleken, dat bonden openbaar 

maken welke categorieën van atleten deel uitmaken van de 'testingpool' en dus 

getest kunnen worden. De Audit Commissie Doping adviseert de bonden om geen 

'teslingpools' openbaar te maken. Dit kan calculerend gedrag bij sporters die geen 

deel uitmaken van de testingpool stimuleren. Daarbij kan het voorkomen, dat 
indien sporters buiten de 'testingpool' toch gecontroleerd worden en positief 

worden bevonden, zij omwille van de rechtszekerheid vrijgesproken worden. De 

Audit Commissie Doping heeft tijdens haar rapportage van 20 mei 2003 ook 

hieraan aandacht besteed. 

Hoofdstuk 3 Taakstelling Audit Commissie Doping 

De Audit Commissie Doping heeft ten doel en als taak hel (mede}waarborgen van 

een reglementaire bestraffing van sporters die onder de bondsreglementering 
vallen, in het geval zij het door de sportbonden gehanteerde dopingreglement en/of 

voor die sportbonden geldende aanverwante regelgeving overtreden. De Audit 

Commissie Doping ziet toe op de -uitvoering van de- betrokken procedures binnen 

sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. Deze procedures zijn vastgelegd in hel 

door die sportbonden gehanteerde dopingreglement en/ of in voor die sportbonden 

geldende aanverwante regelgeving. 

Hoofdstuk 4 Rapportage Audit Commissie Doping 

De Audit Commissie Doping rapporteert schriftelijk, conform haar reglement, ieder 

half jaar over de daaraan voorafgaande zes maanden, aan de Algemene 

Vergadering NOC*NSF, het bestuur NOC*NSF, de Staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bestuur van het NeCeDo. De Audit 
Commissie Doping heeft eerdere rapportages verricht op 14 november 2000, 29 

mei 2001, 20 november 2001, 14 mei 2002, 26 november 2002 en op 21 mei 

2003. 
In de rapportage van de Audit Commissie Doping blijft de privacy van de betrokken 
sporters gewaarborgd. De commissie vermeldt in haar verslaglegging uitsluitend 

de naam van de betrokken sportbond. 
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Hoofdstuk 5 Gegevens verzameling 

Teneinde in staat te zijn halfjaarlijks te rapporteren, heeft de Audit Commissie 

Doping de afgelopen maanden de navolgende geanonimiseerde gegevens 

opgevraagd over de periode maart 2003 t/m augustus 2003. 

Bij alle topsportbonden zijn de volgende geanonimiseerde gegevens opgevraagd: 

a) positieve dopinguitslag (A-monster), waarvoor geen tijdig verzoek voor een B
analyse door de sporter/bond is ingediend (en welke uitslag derhalve bindend 

is geworden); positieve dopinguitslag (B-monster); geweigerde dopingcontrole; 

b) de getroffen sancties in geval van positieve uitslagen van dopingcontroles en 

geweigerde controles inclusief: 
- kopie van het dopingreglement/ tuchtreglement; 

- kopie (geanonimiseerd) uitspraak tuchtcommissie; 
- kopie (geanonimiseerd) van medisch attest (indien aan de orde). 

Het betreft alle uitslagen die: 
~ in opdracht van de bond, al dan niet door DoCoNed zijn uitgevoerd; 

~ in opdracht van de Internationale Federatie/ Europese Federatie / IOC/W ADA 

e.d., al dan niet door DoCoNed zijn uitgevoerd. 

Bij DoCoNed is opgevraagd: 
a) de geanonimiseerde resultaten/ uitslagen van positieve dopingcontroles c.q. 

geweigerde controles met betrekking tot de dopingcontroles, die door of onder 

auspiciën van DoCoNed zijn uitgevoerd. 
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Gegevensverzameling van nog openstaande zaken 

In de vorige rapportage, van 21 mei 2003, van de Audit Commissie Doping is door 

een aantal bonden melding gemaakt van zaken die op dat moment nog in 
behandeling waren. De Audit Commissie Doping heeft bij de betreffende bonden 

de stand van zaken opgevraagd. Indien van toepassing is tevens om informatie 

over de getroffen sancties, een kopie van het dopingreglement/ tuchtreglement, 

een geanonimiseerde kopie van de uitspraak van de tuchtcommissie en een 

geanonimiseerde kopie van het medisch attest (indien aan de orde) verzocht In de 

conclusies (hoofdstuk 8) en in het bijgevoegde schema zijn deze zaken nader 
benoemd. 

KNKrachtsportF (1 zaak) 
KNLTennisB (1 zaak) 

Periode 3: 
KNKrachtsportF (1 zaak) (**) 

(**) vanwege de reden: gegevens te laat binnengekomen. 

Hoofdstuk 6 Beveiliging netwerk Audit Commissie Doping 

Het netwerk Audit Commissie Doping is dusdanig ingericht dat het specifieke e

mail adres en de bestanden uitsluitend toegankelijk zijn voor de secretaris van de 

Audit Commissie. Daarnaast wordt de post aan de bonden verstuurd met de titel 
'Audit Commissie Doping/vertrouwelijk'. De bonden worden verzocht de stukken 

eveneens onder vermelding van bovengenoemde titel te verzenden. Deze post 
wordt gescheiden van de reguliere post en uitsluitend geopend door de secretaris 

van de Audit Commissie. 
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Hoofdstuk 7 Toelichting schema's rapportage en aantal 
controles 

Bij deze rapportage zijn twee overzichten gevoegd. Het eerste overzicht betreft de 

gegevens van de inhoudelijke rapportage. Hierin worden per bond de bevindingen 

van de Audit Commissie Doping besproken. Het tweede overzicht betreft de 

verdeling van het contingent dopingcontroles over de bonden. Hieronder wordt een 
korte toelichting op beide overzichten gegeven: 

Inhoudelijke rapportage november 2003 

Bonden 

In het schema worden de bij NOC*NSF aangesloten bonden met Categorie 1 en/of 
Categorie 2 topsportonderdelen vermeld. Hierin is een indeling gemaakt in 

Olympische bonden en niet-Olympische bonden. De zaken per bond worden in het 

overzicht per rapportageperiode gepresenteerd. 

Bevinding/stof 

In deze kolom staat per bond aangegeven, in geval van positieve dopingcontroles, 

welke bevindingen/stoffen er aangetroffen zijn. Indien er sprake is van een 

weigering, dan wordt dit tevens in deze kolom vermeld. 

Afhandeling sportbond 

In deze kolom staat per bond aangegeven op welke wijze de sportbond de 

positieve uitslag c.q. weigering heeft afgehandeld, of dat de zaak nog in 

behandeling is. 

Wel/ niet conform reglement 

Er wordt door de Audit Commissie vermeld of de afhandeling al dan niet conform 

de reglementering (doping-/tuchtreglement) van de betreffende bond heeft 

plaatsgevonden met, waar nodig, een toelichting. 

Overzicht verdeling dopingcontroles per bond 2003 

In dit overzicht wordt de verdeling van de 2500 controles, die beschikbaar zijn 

gesteld door NOC*NSF in 2003, onder de verschillende topsportbonden 

weergegeven. Deze controles zijn door NOC*NSF verdeeld op basis van het 
hiervoor ontwikkelde wiskundige rekenmodel1. Daarnaast is er een contingent 

afgenomen door Team de Mission van NOC*NSF. Tot slot is er een aantal 

controles voor calamiteiten- en recordcontroles gereserveerd. De bonden hebben 

dit overzicht in 2002 reeds ontvangen van NOC*NSF. 

1 Alle sportbonden en beleidspartners hebben het verdeelmodel en de toelichting daarbij in 
2002 toegestuurd gekregen. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies rapportage november 2003 

Uitslagen verrichte controles van maart 2003 t/m augustus 2003 

In de periode van maart 2003 1/m augustus 2003 zijn er: 

• 11 positieve uitslagen c.q. weigeringen gemeld door DoCoNed en/of 

bonden, van controles die door DoCoNed zijn verricht. 

• 3 positieve uitslagen c.q. weigeringen aanvullend gemeld door bonden. 

Daarnaast is er één nieuwe zaak gemeld over de periode september 2002 tot en 

met februari 2003. 

1 Reactie bonden 

Alle bonden, behalve de Federatie Oosterse Gevechtskunsten, hebben 

gereageerd op het verzoek van de Audit Commissie om de benodigde gegevens 

aan te leveren. 
De Audit Commissie heeft een eerste verzoek en, indien nodig, één tot drie 

schriftelijke herinneringen verzonden en in een aantal gevallen een telefonisch 

verzoek gedaan. Daar waar bepaalde documenten ontbraken heeft de Audit 

Commissie alsnog om de benodigde aanvullende informatie gevraagd. 

De Audit commissie heeft bij de bonden de volgende zaken opgevraagd: 

A. De nieuwe zaken, over de periode maart 2003 1/m augustus 2003, ook van 

controles die niet door DoCoNed waren uitgevoerd (zie ad C); 
8. De nog openstaande zaken, over de periodes 3, 5 en 6 (respectievelijk april 

2001 1/m september 2001, april 2002 1/m augustus 2002 en september 2002 

1/m februari 2003) 

AdA. 
De nieuwe zaken, over de periode maart 2003 t/m augustus 2003 
Alle topsportbonden, behalve de Federatie Oosterse Gevechtskunsten, hebben 

gereageerd op de verzoeken van de Audit commissie om de benodigde 

geanonimiseerde gegevens aan te leveren. 

Er zijn 8 Olympische bonden en 3 niet-Olympische bonden die positieve 

uitslagen en/of weigeringen hebben gemeld. 

Onder verwijzing naar de voorgaande rapportages, blijkt dat 4 bonden gegevens 

aangeleverd hebben met betrekking tot controles die door anderen dan DoCoNed 

zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld door de Internationale Federatie, 1.0.C., WADA) of die 

niet tot het NOC*NSF contingent behoren. De Audit Commissie benadrukt dat ook 

de positieve uitslagen/ weigeringen en de tuchtrechtelijke afhandeling van deze 

controles tot het taakgebied van de Audit Commissie behoren. 

AdB. 
De nog openstaande zaken, over de periodes april 2001 t/m september 2001, 

april 2002 t/m augustus 2002 en september 2002 t/m februari 2003 
Alle bonden hebben gereageerd en hebben de stand van zaken dan wel 

afhandeling van de nog openstaande zaken aangegeven (onder verwijzing naar 

pagina 12 en het rapportageschema in de bijlage). 
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[ Rapportagecyclus 

De Audit Commissie Doping heeft sinds haar oprichting nu reeds zeven keer 

gerapporteerd. In de loop der tijd is gebleken dat de structurele systematiek ertoe 

heeft geleid, dat bonden zeer consequent gegevens aanleveren, dat de zaken 
steeds sneller worden behandeld en dat een aantal omissies in de reglementering 

wordt aangepakt/ opgelost (mede op basis van de aanbevelingen van de Audit 

Commissie Doping). De Audit Commissie Doping is van mening dat op basis van 

ervaring, hetzelfde effect bereikt kan worden door één van de twee rapportages in 

minder uitgebreide vormt te verspreiden. 

• Voorstel: Met ingang van de volgende rapportage, mei 2004, zal de Audit 

Commissie Doping elk half jaar rapporteren door de verspreiding van de 
spreadsheet zoals u die in de bijlage bij dit verslag aantreft. Jaarlijks, tijdens de 

AV van NOC*NSF in november, zal de Audit Commissie Doping daarnaast 

uitgebreid verslag doen door middel van een schriftelijk rapport met 
bevindingen en adviezen, conform het verslag dat momenteel voor u ligt. 

Tevens zal de Audit Commissie Doping dan haar resultaten mondeling 

toelichten tijdens het bondsdirecteurenoverleg voorafgaand aan deze AV. 

[ Openstaande zaken 

Het aantal nog openstaande zaken in deze rapportage is ongeveer gelijk is 

gebleven ten opzichte van de vorige rapportage. De Audit Commissie Doping ziet 
een duidelijke vooruitgang, maar hecht eraan te benadrukken dat het in het belang 

is van sporters om dopingzaken zo snel mogelijk af te handelen. 

Het dopingreglement is geldig voor elk lid of elke sporter 

Bij een aantal bonden stelt het anti-dopingreglement dat bepaalde, op basis van 

prestaties of leeftijd bepaalde, groepen niet gecontroleerd mogen worden op het 
gebruik van doping geduide middelen. In een enkel geval vallen wordt zelfs een 

gedeelte van de nationale topcompetitie uitgesloten van dopingcontrole

verplichtingen. 

De Audit Commissie Doping wijst erop, dat (zie ook de WADA-code) het anti
dopingbeleid van toepassing is op alle leden. Het feit dat er gebruik wordt gemaakt 

van testingpools is conform de (inter)nationale regelgeving. De mogelijkheid om 

ook sporters buiten te testingpools te controleren dient echter te blijven bestaan. 

Het ontheffen van de controleverplichting mag niet worden toegestaan. Daarnaast 

is het contingent door NOC*NSF verdeelde en gesubsidieerde controles expliciet 

bestemd voor de nationale topcompetitie én internationaal uitkomende atleten. 
Indien een bond deze controles op beperktere schaal inzet, dan voldoet zij hiermee 

niet volledig aan de door bonden gezamenlijk gestelde eisen en uitgangspunten. 

[ T/E-ratio's 
De Audit Commissie Doping is momenteel in contact met DoCoNed over de wijze 

van rapporteren van T/E-ratio's. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken om in deze 

rapportage melding te doen van het totaal aantal openstaande zaken in verband 

met verhoogde T /E-ratio's. 
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Afhandeling positieve gevallen door tuchtcommissie 

In een tweetal zaken heeft de directie of het bestuur van een bond een weigering 

of positieve controle niet aan de tuchtcommissie van de bond voorgelegd en zelf 

een oordeel gevormd/besluit genomen. In beide gevallen heeft het bestuur of de 

directie van de bond aangegeven dat er sprake zou zijn van een onreglementair 

uitgevoerde controle. 

• De Audit Commissie Doping wil bij deze erop wijzen, dat alle overtredingen / 

positieve gevallen altijd aan de tuchtcommissie ter beoordeling moeten 

worden voorgelegd en niet door het bestuur of de directie van een bond 

moeten worden beoordeeld. 

1 Geanonimiseerde rapportage 

In de voorbereiding op deze rapportage heeft de Audit Commissie Doping een 

aantal niet-geanonimiseerde stukken van bonden ontvangen. 

Volgens het reglement Audit Commissie Doping dient de Audit Commissie Doping 

door de bonden van geanonimiseerde gegevens te worden voorzien. Hiermee is 

beoogd de privacy/ positie van sporters te waarborgen. Door het niet
geanonimiseerd verzenden van deze informatie, heeft de Audit Commissie Doping 

beschikking over belastende informatie (die vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk 

wordt behandeld) en is de privacy van de sporter onvoldoende gewaarborgd. 

Meerdere overtredingen door zelfde sporter 

In veel gevallen is de strafmaat mede afhankelijk, van het aantal overtredingen dat 

de sporter in een eerder stadium reeds heeft begaan. In de kopieën van een aantal 

van de tuchtverslagen dat de Audit Commissie Doping heeft ontvangen, is echter 

geen melding gemaakt van de overweging die op basis van deze afhankelijkheid 

heeft plaatsgehad. 

De Audit Commissie Doping is van mening dat elke sporter recht heeft op een 

deugdelijke motivering van de aan hem of haar opgelegde straf. Derhalve 
adviseert de Audit Commissie Doping tuchtcommissies om, indien de strafmaat 

mede afhankelijk is van het aantal eerder gemaakte overtredingen door de 
betrokken sporter, hiervan melding te maken in het tuchtverslag. Voor de goede 

beoordeling van dit soort zaken, dient de Audit Commissie Doping over informatie 

te beschikken over het aantal eerdere overtredingen dat de sporter heeft begaan. 

Hiertoe zal het rapportageformulier dat halfjaarlijks naar de bonden gezonden 

wordt, aangepast worden. 
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1 Terugwerkende kracht 

De Audit Commissie heeft, evenals tijdens de vorige rapportage, geconstateerd 

dat in enkele gevallen straffen met terugwerkende kracht worden opgelegd, 
waardoor de feitelijk opgelegde straf korter uitvalt. 

• De Audit Commissie Doping is van mening, dat het straffen met 

terugwerkende kracht zo veel mogelijk voorkomen dient te worden. De Audit 
Commissie Doping adviseert tuchtcommissies erop toe te zien dat er geen 

straffen met terugwerkende kracht worden opgelegd. 

Bekendmaking en vaststelling 'Testingpools' 

Ook tijdens deze rapportage is in enkele gevallen gebleken, dat bonden openbaar 

maken welke categorieën van atleten deel uitmaken van de 'testingpool' en dus 

getest kunnen worden. 

• De Audit Commissie Doping adviseert de bonden om geen testingpools' 

openbaar te maken. Dit kan calculerend gedrag bij sporters die geen deel 

uitmaken van de testingpool stimuleren.. Daarbij kan het voorkomen, dat 

indien sporters buiten de testingpool' toch gecontroleerd worden en positief 
worden bevonden, zij omwille van de rechtszekerheid vrijgesproken worden. 

Deze sporters hadden immers geen controle behoeven te verwachten. De 

Audit Commissie Doping heeft tijdens haar rapportage van 20 mei 2003 ook 

hieraan aandacht besteed. 

10 



Topsport: 
Audit Commissie Doping 
Secretariaat 

Papendallaan 60 

Postbus 302 

6800 AH ARNHEM 

Telefoon (026) 483 46 41 

E-mail 

auditcommissiedoping@noc-nsf.nl 

Afhandeling positieve uitslagen/ weigeringen door sportbond, al dan niet 
conform reglement 

Boksen (1 zaak} 
Karate Do (1 zaak} 

NebasNsg (1 zaak} 

Base- en Softbal! (1 zaak} 

Kano ( 1 zaak} 
Krachtsport (1 zaak} 

Motorsport ( 1 zaak} 

Wielrennen (2 zaken} 

Rapportage 6 

Rugby (2 zaken} 

Rapportage 3 

Krachtsport (1 zaak} 
IJshockey (1 zaak} 

Rapportage 6 

Krachtsport (1 zaak} 

Taekwondo (1 zaak} 

Tennis (1 zaak} 

Biljart (1 zaak} 
Rapportage 5 

Darts (1 zaak} 

Rugby (1 zaak} 

(*) bijvoorbeeld dopingreglement, tuchtreglement, extra informatie (bijvoorbeeld over type atleten, 

frequentie overtreding), kopie {geanonimiseerd) tuchtuitspraak, kopie (geanonimiseerd) medisch 

attest. 

11 



\ Rapportage volgend half jaar en verder 

Topsport: 
Audit Commissie Doping 
Secretariaat 

Papendallaan 60 

Postbus 302 

6800 AH ARNHEM 

Telefoon (026) 483 46 41 

E-mail 

auditcommissiedoping@noc-nsf.nl 

Ten behoeve van de rapportage zullen alle sportbonden het aankomende halfjaar, 

verzocht worden om hiervoor de benodigde geanonimiseerde gegevens aan te 

leveren. 

Mr. C.A. Segaar, 
Voorzitter 

Drs. C. van Bentum lid 
Dr. H.P.F. Koppeschaar lid 

12 



Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
Niet van toep_assin 

Nederlandse Badminton Bond 
Niet van toeE_assin 

Koninklijke Nederlandse Base- en Softbal! Bond 
Rapportage 7, van 1-3-2003 tot en met 31-8-2003 

-

.. 1r:r.°'•M@'"-.···.········""· ".". ... ~.''.''' .•. '.WW."' '.111 .. · .. . ·W ll''''.'''''''111111· ... '."." ........... 1.iF.fa ' , gJ'>\\:)\1:'!S;i;:~«·M~ iiiicîf .,. tm, ,,. ·.· '.'". ~' · ; , , xx, _ ''\!if'.:;i;!;;;:/ij;);,f:!,,~::,.,-s:,0"%-x :ifLi .~,.Ai~;,.J}1'fo:,,.,.%1l"b"" ~'{\I.J S1!!'>Wär!iim-'A "'--~);\lltidfd\îk 
> Efedrine > 1 O U_g/ml -~ maande_n_ schorsi~~ 

Nederlandse Basketbal! Bond 
Niet van toepassing 

Bob en Slee Bond Nederland 
Niet van toepassing 

Nederlandse Boks Bond 

> 

Nederlandse Curling Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
Niet van toepassing 

Nederlands Handbal Verbond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Handboog Bond 
Niet van toepassing 

,,.,.,,.,,,~~<«<<%,,,."\;~; ~ilfi'"~~:,:;: ~-«Jflfffüji~j}(l:Tu.@L,. , , ,> .-,,~:; 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond 
Rapportage 7, van 1-3-2003 tot en met 31-8-2003 

lfiitl!ffllllff~w.mfät.~,U~: wr1 ~Ml)IJiijl::.fimiJJ ilt'l'fi~lf:f{dildtZ]lHi!i~''%~~@@)11W@.,J,· 
'8 .. 'i: %>'f,/mW.1"..it3.»·"··0:·.·c,,c,.,,,:,:"'i:,«'B:.'<.;J:;1lf'P..:@. . @. !Wlf:~.,&);,,,,,,"»,\ ,:,e<,o:,;;e<"'~ ~ 9' @.\"'%[, ffi"#.*18:-.0m~~·>e·,,~dJ&'cy;ffe~;.$,$.\-,~ ···' 

> Hydrochloorthiazide Zaak gesponeerd door bestuur. Sporter behoorde niet tot de testingpool. 

Ritaiû:t~~~~,Tlll-»- l!JIP:~r~;Jrlt?JL,":IIFIIUI 
Conform règlement 

---iffA~»%~1{) ,xi<R'\(;j)ll[fi•l~tw~L<I 
Conform reglement 

•all ,,,,•,xxa"' ... ,, \l"c"f?:}@ljl \Jit''liiiffi .'jliFA!i!i&W '!'9;W'\'" L,,,~l91S!r.n:.,.,,,," ftt,. &îi\tfük~~ÁJ:ttlîtl~lët'A~Jl 
Niet conform reglement: In alle gevallen van een overtreding van het 
tuchtreglement dient de za'ak door het bestuur bij de tuchtcommissie 
aanhangig gemaakt te worden. Zie opmerking t.a.v. testingpools. 



Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 
Niet van toeE_assin 

Nederlandse IJshockey Bond 

> 

minderjarigheid sporter. 

Judo Bond Nederland 
Niet van toepassing 

Nederlandse Kano Bond 

> 

Koninklijke Nederlandse Krachtsport Federatie 
Rapportage 7, van 1-3-2003 tot en met 31·8-2003 11r····,~,.,]fiil~r ${;;~~r''F"'"I"'""''''"'''"~@ T111lt*t""'"'""'''""""'-'-'~'-''-''jj ft"'"'' ''"7'"'1

::···,:,:,,,,:,1<-~«%'~.JÇ-{'·''"" " ""',~P"''')f~~'<.-~ 
è<, ____ /·~'-·C<'.,,:,"•,:.d@~!!il~~Jji!lM&lit~~Jir ... fgg{,\t~l;! ILffl;,~,::>:·:K ~ .. -,~~l!~~~fä)h\'%11if~5 

. ''. ~(a%m+~i;1~.:::,.,:~-~ -·v·o;,,•,•,:,,:, ·J1J 
> Stanozolol, nandrolon, T/E>6 Levenslange uitsluiting van deelname wegens herhaalde overtreding. 

Rapportage 6, van 1-9-2002 tot en met 28·2-2003 
mi!d1~-~Hi~i~\1\Wtïit ., ~-iiii"'' , .. .fi{;c,~,~ ~ jilll ~WifJ.Wl~-;J;J,.- yw~'?i:~Z((J~]]l~Wftn4LK;r iiii:~~ 

:s:: .~, 0 m .. ., .Jt<ll.:..,.,.11:t*l~,,.,,,,,,,,,:1."iiJY-• . . «.::, W..B.._.!Qf,,,,,",~~,,,,,~.,,~00: . .&ktl@ .. ,_:rt-fil'ifö'>.::1;,,,~~;~·,,,,JW@ 
> Cafeïne> 12 ug/ml Drie maanden schorsing 

Rapportage 3, van 1-4-2001 tot en met 30·9-2001 
llllt,(~~0if..fTulYP-~))\lfln,,."ttt'fm liliK4?~JJt~lffil~i\ 'JiitlF j'"'t'lf'~@llltî@ j j ,~ n;;n,;,,,,,,,,-s~A&~Mt11efffl . &AfrAR'&\Tu,,,,<.<,~,,l,~SdZ- mwe-&rnw.$'1!;!!!':}:,<,;,,,,,<s,, .,,,~,- ~éfilîf'~b;.;:;~ ... ~.~z,s""'~ .,',.,_~ ., 

> T/E Ratio> 6 Vrijspraak wegens gebrek aan bewijs 

Stichting Moderne Vijfkamp 
Niet van toepassing 

NEBAS*NSG 
Rapportage 7, van 1·3-2003 tot en met 31·8·2003 

'ili( 51Brn:c':rnmm'rni!l'b'1M\IJi ,vP11111@"'*""''''''"''"-''''' ,,,,, tti'Eilil''''''''"'~Wiiiii-· K'.f'"""'""''''''!la" ,, 9.@: "%'iW%®k-iMWbm<,\\r.$$ ·.«;$-1 · . · .. ~;~i: · .. , y_Jffe,'%t.%]l?J~!i!:~~:~:., .. ,,., :,;,'>, Nll~'JW#%%· .. ,," \,çm * ., ~(,-..<_.,~-- .. ~~J~~j_mj~:::;':,:::'~il"~m1:i%.,,, , ..... --d;e-&.-,:.®: "'""'w."!&'ü%;b, .. ,:,,:~~,~@ ... i.. -'"*-~'~ifä~~:::::m~::m~tdlli @&-~JM~~~,~~:M(~~ sw.tm 
> Efedrine > 20 Ug/ml In behandeling tuchtcommissie 

Koninklijke Nederlandse Roei Bond 
Niet van toepassing 

BwJ,~~'fä:~1~%~~)1JJ:IJJJIJB~:tf'.:~"~~mwr~i211(8.JJi&~+~~ 
Niet conform reglement In alle gevallen van een overtreding van het 

dopingreglement dient de zaak door het bestuur bij de tuchtcommissie 
aanhangig gemaakt te worden. Zie opmerkingen t.a.v. reglement op 
ieder lid of iedere sporter van toepassing 

-il."M'"''T'\'ll''l)l!fé}P i!'l'."'''"'11!1111%\'IC'.!/ffi!i m:11·1······ *•,;;, Lc<,;{;o,,.,Jil0'.n, .. w&,. Hfflm""-"'~"'«G~J.. _,;;;"~_cc~a=~st~~,à,Mi\..L,;.J;tSR, ,,,,. 
Conform reglement 

- .. Jf{{(fiJilillllil. -~---~-~!f[;IJI{lli 
Niet conform reglement: Vrijspraak vanwege gebrekkige afhandeling in 
eerdere zaak van betrokken sporter. Sporter had verplicht 
vervolgonderzoek moeten ondergaan, waarna volledige afhandeling in 
tuchtcommissie had moeten plaatsvinden. 

%1i&/lllllll:11a; Ell!Jff((z'* ". ,.,''''"" mraw-.J@tth::::di'i.~«Yll: ;;;,.;,t~!fä/J@.tJm,'i/GTu<=-':W 
Conform reglement 



Koninklijke Nederlandse Schaats Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie 
Niet van toepassing 

Nederlandse Ski Vereniging 
Niet van toepassing 

Taekwondo Bond Nederland 
Rapportage 6, van 1-9-2002 tot en met 28-2-2003 

l[jZfö·f~~j'.' '7fj:W%(({%lJ;;)'fîf;,.J.,, .. ,.fu~ ll@(r&J!-~ W-'.~fflW!@i'Hf-&,t?/L,. . .~." j. j ®t-s.-00,,,,W,>:•~h-::;,:,,, .. ,., .,,.,.,~ , ~.h~;:,,,.,,,,,,,,~,~ -~· 
> Hydrochloorthiazide Twee jaar schorsîn9 

Nederlandse Tafeltennis Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 
Rapportage 6, van 1-9-2002 tot en met 28-2-2003 

lfil1!111111rnP1'!11i/ !ij Ji i r""'"@®'Wii-!'.'"' fö=r!~4%ó@~~,;~m: · ,,~y~%'~1Mnr:~1~- ,,~ 

W •... .-.... · ..... m ... "" .. ·.· .. ·.~.~°"·t. '?-··.";;;·;·m_:>:1'.';·;;7<.ci?i.' .. '"' . . ·.'.' .. m ...... J ......... i®.F:111 .:!i) ,; '"-'-'<-'c(v'.,'!,,"ll''i!Y(.4%< .. ' .•... -.1 "1:Y~:::>::"Tu"* .. -.. ' ..... ······· ·--· . ·,:i~,t'.?i»-:$!&.".b.' .... '·., .. i ... R\4.1.W:i[ ffi.~(,·i'.<i (:_·_: - - trt,:;...::..::cM+J;:(s-,~~,:û'.1,!tffi ä · · .. __ ., .... , .... ooit~- - ''*'iN~P~\M~~w~ - X4ts't>.4t>,~:,,:fff1.bAWl <,, .,,,,,. 
,,,,/d,.i,,o-/Rh .. _.,,fM~&,"8'fx,;;,:,:,:,::;,,.,,,,'i!fo«<· , , , ~ ~wJîfflL,r ... f'.,.d : ,ffitA-::ss.SC8~~:~;,::;~,,~,,,~"':".'· J'.'~Ä"t.':t<sifü>.::<:i;~,:~,,,,,. ·"· ., . 3. 

> Wei_gerin~_ In beroep drie maanden schorsin~ 

Nederlandse Triathlon Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Volleybal Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 
Rapportage 7, van 1-3-2003 tot en met 31-8-2003 

llllrlifi if'Y~~," ,,,:'WWJllll11WI lllMIISillllllt~g è[~~~:lrtta~ 
> Weigering Nog in behandeling tuchtcommissie 

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

> 

> 

·-lL~!%5%.alf<fQ]'T'Vf{<.0Wf@ ~::::,,&.%,,;;_ Ä t !Lt .0'~·-'is~~~:::,/",,ûi§@lt .. ~ . ' ,.,,1-.:füilllli! 

1t-1r1rt?IW1ffa1ra,."&'}W$'i~-1a1 
Conform reglement 

111111av:-211~~lîÎiiin1tflfll:J~I:!fäl:21wa. 
Geen oordeel Auditcommissie vanwege geen beschikking over het anti-
doping reglement. 

Pam~~111r01?111a~1ar,a~111, 
Conform reglement 
Conform reglement 
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American Football Bond Nederland 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond 
Rapportage 6, van 1-9-2002 tot en met 28-2-2003 

ffiij@JrTuB'ci~1. $,4'\I =rrat~111??1t1a aRill ~?•:%:;:.!\~1~wr:t&1t~u ,!f''-~1llizAlbls p~:~ ~--~':..x..., .. ,.,.,,,:,~,:,~."lh,'N& -'ti..~,>.,b~' @;,,.:;;t.,::_,s,,~ .. ; .,.,.... ;,..,:,,,.-;, , ~«-;;,.'ii. WJ'fa.t-,,..'14..st"'füill,i;., .. J:'s~'. . .c&MmJ.0/),M,. ... ,....... . v~ w;; 
> Atenolol Schuldig bevonden zonder strafoplegging 

Nederlandse Bowling Federatie 
Niet van toepassing 

Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Bridge Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Dam Bond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Algemene Danssport Bond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Darts Federatie 
Rapportage 5, van 1-4-2002 tot en met 31-8-2002 

llillll&alli[lffäalff~-;. IP8~-IEw.m·,-
> Carboxy-THC > 15 Ng/ml 3 maanden schorsing 

Nederlandse Go Bond 
Niet van toepassing 

Sl!l-îlit.yx<A~~t-~ . ,LIM~~T,&JJJ(t&&Zi@II 
Conform reglement Aangezien de sporter bij een eerdere, zelfde 
overtreding door de bond niet is aangeklaagd bij de tuchtcommissie, 
acht de tuchtcommissie het niet redelijk de sporter nu een straf op te 
leggen. 

~s~~!'41iWl*l~1,,~~l~fliP~ff~!!:~" 'lltt1!l!~[Zfä~[fF%1' •. :;,.~u~~'"j[jfil [ 
~~ML»$:,@""" :.Tuti~O,CM))"'"'&, y ·' " .&iruti.J.",x«w..:w-,m:•~::,,,,.,.m,,,. "' . ' " : 
Conform reglement Met terugwerkende kracht geschorst. Zie 
opmerkingen hierover in rapportage. 



Nederlandse Golf Federatie 
Niet van toe!!..assin 

Nederlandse Jeu de Boules Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 
Niet van toepassing 

Karate Do Bond Nederland 
Rapportage 7, van 1-3-2003 tot en met 31-8-2003 

Bllllftl~M~:-·]fflb~~-llll\11] --)&1~~i\zr;f 
> Benzoyl-ec~onine _Nog in behandeling 

Koninklijke Nederlandse Kegel Bond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging 
Niet van toepassing 

Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers 
Niet van toepassing 

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Kruisboog Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
Niet van toepassing 

Federatieve Nederlandse Midgetgolf Bond 
Niet van toepassing 

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging 
Rapporta e 7, van 1-3-2003 tot en met 31-8-2003 

fë:g, *'Ttf#$~{nTinu@a~1·:~ ~yJ~ --lm~UC rw;~1f~'.fil~;~~[fk& -,, 
:,;,,xX:'m 0filf'%%f';,:';$;:':':<'"''::,,,dffeit",@\:., Y% ,: .. "'..~,-~7~~,,:, .. :,:,:,c:!:mm :.- . @bpTu\"fLso""'"'''".~"-

> Cocaïne en methylecgonine (metaboliet Schorsing tot einde seizoen 2003. 
van cocaïnel 

Nederlandse Onderwatersport bond 
Niet van toepassing 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten 
Niet van toepassing 

,ar1raa,e1111lfittfüitll~ 
Conform reglement 



Nederlandse Racquetball Associatie 
Niet van toepassing 

Reddingsbrigades Nederland 
Niet van toepassing 

Nederlandse Rolschaats, Bandy en Skeeler Federatie 
Niet van toepassing 

Nederlandse Rugby Bond 
Rapportage 7, van 1-3-2003 tot en met 31-8-2003 

D~-~ii!fflhllilll lfBt -11,ea~:;~~:;1t<fü]S;;,~@Wf}j,1q111t.~ 
> Carboxy the> 15Ng/ml (metaboliet Zaakt loopt nog 

tetrahydrocannabinol) 
> Carboxythc > 15Ng/ml (metaboliet Voorlopige schorsing van drie maanden. Definitieve uitslag volgt nog. 

tetrahydrocannabino!) 

> Weigering Voorlopige schorsing van drie maanden. Definitieve uitslag volgt nog. 
Rapportage 6, van 1-9-2002 tot en met 28-2-2003 

-Alllmlil l(f~,~-~;1;~PW''!'!ffim!~f;(f;r@a1i:~:~y:,~~;&trmn%Î 
> MDMA en MOA Nog in behandeling 
> 

> 

Efedrine > 1 O Ug/ml en Carboxy THC > 15 
Ng/ml 

Nog in behandeling 

Koninklijke Nederlandse Schaak Bond 
Niet van toepassing 

Squash Bond Nederland 
Niet van toepassing 

Nederlandse Touwtrek Bond 
Niet van toepassing 

Nederlandse Waterski Bond 
Niet van toepassing 

~ " '&:'\.if~nt\?,Wit" )M · . ~ .,. %o &\.{\i'.iiji'.i\1":, • iP''Ji''=~-,, "'' ,, '111''''''"-. 
W'ti,t~i://Mi\iii!C:fä~ ... ,w -oc,~S f..®f,\i'!'C:l, 

l~llll*°"''····l]iCJ "t"'h'J'\~l~)W~S·'·'?f·'·n~::~<W(1[&'*'"1fu""'W: ,,~']'1ff'Wf'W'Z'""~ ,t,,,.,m~"' .IJJL, ... ,~M.,~-, .. -.,~Jtt- -,,"'Il , ffi1hmHl%11c:.t,», «·2v"' , 
Conform reglement 

Conform reglement 

Conform reglement 

Conform reglement 



i=#fäi 
. ' '10 J%It-lNî §jî{ . Jffl w: ·r . 11· · 

1 Bob en Slee Bond Nederland 25 

2 Judo Bond Nederland 56 

3 Kon. Ned. Alg. Schermbond 21 

4 Kon. Ned. Atletiek Un!e 150 

5 Kon. Ned. Baseball en Softbal! Bond 65 

6 Kon. Ned. Gymnastiek Unie 48 

7 Kon. Ned. Hockey Bond 48 

e Kon. Ned. Krachtsport en FUnessfed 130 

g Kon. Ned. Lawn Tennis Bond 43 

10 Kon. Ned. Roel Bond 83 

11 Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond 60 

12 Kon. Ned. Schutters Associatie 29 

13 Kon. Ned. Voetbal Bond (damesvoetbal) 45 

14 Kon. Ned. Watersport Verbond 60 

15 Kon. Ned. W!elren Unie 230 

16 Kon. Ned. Zwam Bond 95 

17 Ned. Badminton Bond 30 

18 Ned. Basketba!I Bond 74 

19 Ned. Boks Bond 20 

20 Ned. Bond voor Aangepast Sporten 80 

21 Ned. Curling Bond 6 

22 Ned. Handbal Verbond 59 

23 Ned. Handboog Bond 27 

24 Ned. IJshockey Bond 60 

25 Ned. Kano Bond 24 

26 Ned. Ski Vereniging 45 

zr Ned. Tafeltennts Bond 25 

28 Ned. Triathlon Bond 36 

29 Ned. Volleybal Bond 75 

30 Stichting Moderne Vijfkamp 6 

31 Stichting Ned. Hippische Sportbond 45 

32 Taekwondo Bond Nederland 37 

Totaal Olympische controles 1835 
Niet Olymll Ischa bonden: 

33 Fed. Oosterse Gevechtssporten 23 

34 Karate Do Bond Nederland 38 

35 Kon. Ned. Biljart Bond 37 

36 Kon. Ned. Cricket Bond 34 

37 Kon. Ned. Korfbal Verbond 28 

38 Kon. Ned. Motorrijders Vereniging 21 

39 Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart 36 

40 Ned. Algemene Danssportbond 30 

41 Ned. Bowllng Federatie 27 

42 Ned. Golf Federalie 14 

43 Ned. Onderwatersport Bond 18 
44 Ned. Rolschaats B. en S. Federatie 26 

45 Ned. Rugby Bond 59 

46 Ned. Touwtrek Bond . 
47 Ned. Waterski Bond 31 

48 Reddingsbrigades 9 

49 Squash Bond Nederland 20 

Nieuwe niet Olym~lsche bonden: 

50 Ned. Am. Football Fed. 24 

51 Na!. Autosport Fed. 6 

52 Ned. In- en Outdoors Bowls 6 

53 Ned. Casting Fed. ü 

64 Ned. Darts Fed. 6 

55 Jeu da Boules Bond 6 

56 Kon. Ned Kaats Bond 6 

57 Kon. Ned. Kegel Bond 6 

58 Ned. KUm en Bergsportver. 6 

59 Ned. Kruisboog Bond 6 

60 Fed. Ned. Mldgetgo\fbond 6 

61 Ned. Racquetball Assoclalla 6 

62 Ned. Bridge Bond 6 

63 Kon. Ned. Dambond 6 

64 Ned. Go Bond 6 

65 Kon. Ned. Schaak Bond 6 

66 Fad. Van klootschietars an koga!werpars 6 

Totaal niet-Olympische controles 565 
Reserve 100 

Totaal aantal verdeelde controles 2500 
• De Ned. Touwtrek Bond 1s opgegaan in de Kon. Ned. Krachtsport en Frtnessfed . 
** De Ned. Casting Federatie bestaat niet meer. 

\ 




