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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

 
 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2017-023 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk na een bokswedstrijd in [...]     op [...]    2017, 
een inbreuk op artikel 6 juncto artikel 3,3° van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de 
preventie en bestrijding van doping in de sport, door het zich als sporter niet onthouden te 
hebben van dopingpraktijken, meer bepaald de weigering of het onvermogen zonder duidelijke 
verantwoording om een monster voor te leggen na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke 
antidopingregels. 
 
 
Inzake:  [ Sporter ], 
geboren:  [...], 
wonend:  [...]. 
 
De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
 

• het aangetekend schrijven van 6 november 2017 waarmee de sporter wordt uitgenodigd 
om aanwezig te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 28 november 2017, 
in voortzetting gesteld naar de zitting van 9 januari 2018. 

 
1. Op de openbare zitting van 9 januari 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters:  
 
- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek; 
- de sporter in zijn  middelen van verdediging. 
 
2. Bij tussenbeslissing van 12 december 2017 had de disciplinaire commissie de debatten 
heropend op de zitting van 9 januari 2018 teneinde de sporter verder toe te laten zijn recht van 
verdediging uit te oefenen (om de redenen vermeld in deze tussenbeslissing). 
 
3. De disciplinaire commissie is van oordeel dat niet met voldoende zekerheid kan uitgemaakt 
worden of de sporter afdoende in kennis was van het feit dat hij zich voor dopingcontrole diende 
aan te melden. 
 
Het dopingcontroleformulier, met de kennisgeving aan de sporter, bevat niet de naam van de 
sporter, nl. [ Sporter ]    . Op dit formulier werd klaarblijkelijk eerst een naam “[bokser A]      ” 
geschreven en vervolgens doorschrapt; vervolgens werd een naam “[bokser B]      ” geschreven 
en ook doorschrapt; tevens staat een naam vermeld “[bokser C]      ” waarvan [bokser C]     werd 
doorschrapt; uiteindelijk werd als naam van de te controleren sporter vermeld “[bokser D]    ” 
(zonder doorschrapping); de voornaam “[bokser D.]    ” bleef behouden. 
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De sporter erkent dat de handtekening op de kennisgeving zijn handtekening is. Dit gegeven 
doet echter geen afbreuk aan het feit dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de 
sporter, gezien de diverse schrappingen van de namen en het feit dat zijn naam niet vermeld 
werd, ervan moest uitgaan dat de kennisgeving en dus oproeping op hem betrekking had. 
 
De verklaring van de sporter dat hij in de commotie na de afloop van de wedstrijd tegen [bokser 
E] geen acht heeft geslagen op wat de chaperon tegen hem zei is niet van elke 
geloofwaardigheid ontbloot. Uit de aanvullingen inlichtingen verstrekt door de controlearts 
volgt dat de controle van [bokser D] werd beoogd, zijn de vooropgestelde tegenstander van 
[bokser E]. 
 
Uit de door de controlearts verstrekte inlichtingen blijkt dat de identificatie van de op te roepen 
sporters chaotisch verliep, te wijten aan de organisatie (en niet aan de controlearts). De 
controlearts werd verkeerd ingelicht: aanvankelijk werd voorgesteld dat [bokser D] de 
tegenstander van [bokser E] betrof, doch deze bleek in laatste instantie te zijn vervangen, 
uiteindelijk door [ Sporter ]. Nochtans is er geen aanwijzing dat de sporter enig (bedrieglijk) 
aandeel had in deze verwisseling. De sporter heeft ten aanzien van de disciplinaire commissie 
trouwens te kennen gegeven dat hij niet tevreden was met het resultaat van de kamp, die hij op 
punten verloor tegen [bokser E], en hij uitte zijn ongenoegen over de jurering die hij niet 
vertrouwde; [bokser E] was met zijn firma de hoofdsponsor van de organisatie van de kampen. 
 
De disciplinaire commissie voor breedtesporters ontslaat de sporter aldus van disciplinaire 
vervolging. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters 
Na beraad en op tegenspraak, 
 
 
Ontslaat de sporter [...]    van disciplinaire vervolging voor de te last gelegde dopingpraktijk; 
 
Laat de kosten te last van de Vlaamse overheid. 
 
 
 
 
[ Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 
 
Bart Meganck, voorzitter 
Jan Van den Berghe, lid rechter 
Johan Ghoos, lid arts ] 
 
 
[ 23 januari 2018 ] 


