
NADO Flanders 2018 Disciplinary Commission 20186754 - 26 June 2018 

Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

 
 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-003 
 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk in het kader van een zaalvoetbalwedstrijd in 
[...]       op [...]      2018, namelijk een inbreuk op artikel 6 en artikel 3, 1° 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 aanwezigheid van 
een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan in een monster dat afkomstig is 
van de sporter, in het bijzonder cocaïne en zijn metaboliet. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...]. 
 

[ Bart Meganck, voorzitter ] 
[ Jan Van den Berghe, lid rechter ] 
[ Johan Ghoos, lid arts ] 

De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
    

- het analyseverslag van 3 mei  2018 van het erkende dopingcontrolelaboratorium in 
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal cocaïne en benzoylecgonine werden 
aangetroffen;  

- het aangetekend schrijven van  1 juni 2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd om 
aanwezig op de openbare zitting van de disciplinaire commissie van 19 juni 2018. 

 
1. Op de openbare zitting van 19 juni 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 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
Na beraad en op tegenspraak, 
 
 
verklaart de sporter uitgesloten voor een periode van een jaar voor de hiervoor te last gelegde 
en bewezen bevonden inbreuk, hetgeen inhoudt dat hem verbod wordt opgelegd om deel te 
nemen aan enige sportactiviteit als sporter alsook in eender welke hoedanigheid; 
 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 26 juni 2018 en loopt tot 25 juni 2019 en legt een deel 
van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag van 250 
euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 
 
 
[ 26 juni 2018 ] 


