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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 

 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-009 
 
Beticht van het plegen van een dopingpraktijk na de [...]       golfwedstrijd te [...]      op [...]      
2018, namelijk  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 (Antidopingdecreet van 25 mei 
2012), door 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: [...]. 
 
1. Op de openbare zitting van 18 september 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters en begeleiders:  
 
- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek; 
- de sporter in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester Erik Vergauwen, 
advocaat te Heverlee. 
 
2. Op [...]      2018 vond in opdracht van NADO Vlaanderen naar aanleiding van een 
golfwedstrijd te [...]      een dopingcontrole plaats. Het betrof een controle binnen 
wedstrijdverband. De voorziene monsterneming betrof een urinemonster. 
 
De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole, zoals de dossiergegevens 
aantonen. Over dit element is geen betwisting. 
 
Meer bepaald werd de sporter door de controlearts om 14.20 uur opgeroepen voor de 
dopingcontrole. Hij ondertekende het oproepingsdocument. De sporter moest zich binnen het 
uur vanaf 14.20 uur aanmelden voor het uitvoeren van de dopingcontrole, dus het afleveren van 
een urinemonster. 
 
Uit het aanvullend formulier (stuk 2) volgt dat de laatste controle, van andere sporters, om 16.40 
uur plaatsvond. De sporter had zich toen nog steeds niet aangemeld bij de controlearts. Ook 
over dit gegeven is geen betwisting. De controlearts heeft toen de wedstrijdorganisatie 
verwittigd; de sporter werd gezocht op het wedstrijdterrein, maar kon niet worden gevonden. 
 
Vanaf 16.42 uur heeft de wedstrijdorganisatie de sporter meerdere malen telefonisch trachten 
te bereiken, doch de sporter was niet bereikbaar. Er werd een boodschap op het 
antwoordapparaat (of ‘voice mail’) van de sporter ingesproken. De organisatie was niet bereid 
de contactgegevens van de sporter aan de controlearts te bezorgen, omwille van de GDPR-
regelgeving. 
 
Om 17.00 uur heeft de sporter de wedstrijdorganisatie telefonisch gecontacteerd. De sporter 
had naderhand telefonisch contact met de controlearts, dr. Kurt Heldenbergh. De sporter 
verklaarde aan de controlearts dat hij al terug in [...]       was; hij was na de oproeping samen 
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met zijn vader naar huis vertrokken. De controlearts verstrekte aan de sporter telefonisch uitleg 
over de gemiste controle. De controlearts stelde uiteindelijk vast dat de dopingcontrole geen 
doorgang vond. 
 
In uitvoerige elektronische berichten van respectief 7 juni 2018 en 14 juni 2018 lichtte de 
sporter de omstandigheden van het missen van de dopingcontrole toe. Daarin wijst de sporter, 
geresumeerd, op onder meer het volgende: 

- Toen hij de oproepingsbrief ondertekende werd hem in de Franse taal, wat niet zijn 
moedertaal is, uitleg verstrekt en hij verstond hieruit dat hij mogelijk zou geselecteerd 
worden voor een ‘random’-dopingtest. Hij beseft nu pas dat hij zich moest aanbieden.  

- Na het tekenen van de kennisgeving heeft hij een uur geoefend op het golfterrein, om te 
zien of zijn naam zou worden afgeroepen voor die, door hem als ‘random’ (willekeurige, 
nog als van het lot afhangende) beschouwde, dopingtest. Op dat moment had hij een 
telefonisch gesprek met zijn vriendin; dit gesprek verstoorde hem en bracht hem tot 
tranen (want zijn vriendin maakte hierin een einde aan de relatie). Hij wou niet dat zijn 
vrienden hem zo zagen. Hij zou dan in de wagen zijn ‘gesprongen’ en naar huis zijn 
gereden. 

- De batterij van zijn mobiele telefoon was leeg, nadat hij de golfclub verliet en thuis 
gekomen laadde hij de batterij op, toen hij tot zijn ontzetting besefte dat NADO en de 
‘golffederatie’ hem had trachten te bereiken. Hij belde onmiddellijk terug en bood aan 
terug te komen naar ‘[...]      ’ (waarmee hij waarschijnlijk [...]      bedoelt), doch er werd 
hem uitgelegd dat dit niet langer mogelijk was en dat ook zijn aanbod tot het uitvoeren 
van een test in een ziekenhuis nabij niet mogelijk was. 

 
3. Naar het oordeel van de disciplinaire commissie is het bestaan van een dopingpraktijk in 
hoofde van de sporter bewezen. 
 
Het is aangetoond en staat vast dat de sporter de dopingcontrole waarvoor hij rechtsgeldig werd 
opgeroepen heeft gemist en hij zich dus niet aanbood voor de monsterneming na de 
kennisgeving. 
 
De door de sporter opgegeven redenen voor zijn niet aanbieden zijn niet geldig. 
 
De sporter is bij het naleven van de oproeping voor de dopingcontrole duidelijk nalatig geweest. 
De, voorgehouden, goede trouw doet aan deze vaststelling geen afbreuk. Bij het missen van een 
dopingcontrole geldt ook het nalatig gedrag van de sporter als element van schuld. 
 
Het feit dat de moedertaal van de sporter het Engels is, brengt niet mee dat de sporter de 
kennisgeving en de oproeping niet moest naleven. De sporter heeft ook op geen enkel ogenblik, 
bij de kennisgeving, laten verstaan dat hij helemaal niet verstond waarvan hij kennis kreeg. 
Integendeel blijkt uit de dossiergegevens en de door de sporter zelf verstrekte toelichting bij de 
omstandigheden, dat de oproeping en de betekenis ervan hem ook in een andere taal dan het 
Nederlands werd uitgelegd; de sporter spreekt over de Franse taal, die hij wel machtig blijkt te 
zijn, zij het dat het niet zijn moedertaal is. Ook nadien, toen de sporter al thuis was en telefonisch 
contact had met de wedstrijdorganisatie en naderhand de controlearts, heeft hij conversaties 
gehad over de dopingcontrole en het missen ervan, waarvan hij de inhoud goed verstond. 
 
In de toelichting die de sporter verstrekte zijn ook enkele tegenstrijdigheden te ontwaren met 
andere elementen van het dossier. De controlearts stelde in het aanvullend verslag, opgesteld 
bij het definitief afsluiten van de dopingcontrole, op [...]      2018 om 17.35 uur, dat de sporter 
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hem om 17.05 uur telefonisch meedeelde dat hij na de oproeping, die dus plaatsvond om 14.20 
uur, onmiddellijk met zijn vader naar huis is vertrokken. Hij maakte toen geen melding van het 
feit dat hij nog ongeveer een uur bleef oefenen, in afwachting van een mogelijke oproeping 
voor de zogenaamde ‘random’ dopingcontrole. Evenmin maakte hij toen, aan de controlearts, 
melding van het feit dat hij emotioneel ontredderd was als gevolg van het telefoongesprek en 
de breuk met zijn vriendin, hoewel dit in zijn hoofde toch een relevant gegeven zou zijn 
geweest. In zijn toelichting in de e-mailberichten stelde de sporter evenmin dat hij hiervan aan 
de controlearts melding maakte. Voor zover dit met betrekking tot het bewezen zijn van de 
dopingpraktijk enige relevantie heeft, maakt de sporter dus niet enigszins aannemelijk dat hij 
nog een uur aanwezig bleef, dat hij veronderstelde dat nog een (tweede) oproeping zou volgen 
en dat hij uiteindelijk, emotioneel ontredderd, de golfbaan verliet. Ook het feit dat de batterij 
van de mobiele telefoon leeg zou zijn geweest, is niet enkele zonder relevant, doch wordt 
evenmin enigszins aannemelijk gemaakt. De sporter geeft ook niet aan dat hij in zijn wagen 
niet de mogelijkheid had de batterij op te laden; gezien het, in de versie van de sporter, 
ontredderend telefoongesprek met zijn vriendin, mag nochtans aangenomen worden dat hij zo 
snel mogelijk opnieuw bereikbaar wilde zijn; in zijn elektronisch bericht van 14 juni 2018 heeft 
de sporter het trouwens over een aan de gang zijnde discussie met zijn vriendin, waarbij over 
en weer berichten werden gezonden waarin het duidelijk werd dat zij de relatie wou beëindigen. 
 
Bovendien, in de veronderstelling dat de sporter meer dan een uur (cf. e-mail 14 juni 2018) ter 
plaatse bleef in afwachting van een mogelijke oproeping voor de dopingcontrole, die door hem 
als willekeurig (in de zin van: toevallig, nog te beslissen door het lot) werd beschouwd, is het 
niet te verklaren waarom hij op een bepaald ogenblik toch vertrekt zonder bij de controlearts 
(of de wedstrijdorganisatie) te informeren of er alsnog een selectie van te controleren sporters 
zou plaatsvinden en of hij mocht vertrekken. De loutere veronderstelling van de sporter, na 
meer dan een uur wachten, dat ‘de tijd om opgeroepen te worden was verstreken’ steunt op 
niets en strookt ook niet met zijn verklaring dat hij ontredderd en in tranen was en dat hij enkel 
nog alleen wou zijn. Hierbij moet herhaald worden dat de sporter tijdens het telefoongesprek 
dat hij omstreeks 17.00 uur met de controlearts had, geen melding maakte van deze 
ontreddering, hoewel hij toen nog steeds in die toestand zou moeten geweest zijn. 
 
In het telefoongesprek met de controlearts maakt hij evenmin melding van enig misverstand in 
zijn hoofde als gevolg van zijn gebrekkige kennis van een bij de kennisgeving van de 
dopingcontrole gebruikte taal of zijn veronderstelling van een dopingcontrole die slechts 
‘random’ (willekeurig) was en dat hij nog een tweede (eventueel effectieve) oproeping 
afwachtte. Ook in zijn toelichtende e-mailberichten naderhand, houdt de sporter niet voor dat 
hij dit aan de controlearts meedeelde, zodat het oproepen van de controlearts als getuige geen 
nuttige onderzoeksmaatregel zou zijn. Er is geen enkele indicatie van onvoldoende kennis van 
de taal van de oproeping of van de taal waarmee de uitleg bij de kennisgeving werd verstrekt. 
 
Naar het oordeel van de disciplinaire commissie is er geen misverstand als gevolg van een 
gebrekkige taalkennis aan de basis van het missen van de dopingcontrole en evenmin is 
aangetoond dat er nadien sprake was van een onvoorziene omstandigheid, zoals de rechter die 
bij beslissing van 19 juni 2018 over de opheffing van de voorlopige schorsing oordeelde, 
overwoog. 
 
De door de sporter aangevoerde redenen voor het missen van de dopingcontrole zijn niet geldig. 
 
Integendeel, volgt uit de dossiergegevens dat de sporter bewust en met kennis van zaken (hij 
ondertekende de kennisgeving, die hem in een andere, door hem beheerste, taal dan het 
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Nederlands werd toegelicht) besloot om kort na de oproeping de wedstrijdplaats te verlaten en 
zich aldus niet aan te bieden voor de dopingcontrole. De, persoonlijke, redenen om, zonder 
enige verwittiging van de controlearts of de wedstrijdorganisatie, zich naar huis te begeven, zijn 
zonder relevantie voor de beoordeling van het bestaan van de dopinginbreuk en de schuldgraad 
ervan. 
 
Uit de dossiergegevens volgt dat de sporter handelingen heeft gesteld waarvan hij wist dat ze 
een dopingovertreding waren of dat er een aanzienlijk risico was dat de handelingen een 
dopingovertreding zouden kunnen zijn of tot gevolg zouden kunnen hebben en hij heeft dat 
risico kennelijk genegeerd, zodat overeenkomstig artikel 2, 46°, Antidopingdecreet van 25 mei 
2012 hij de dopinginbreuk opzettelijk heeft begaan. 
 
Evenmin tonen de, niet aannemelijk gemaakte, door de sporter aangehaalde redenen aan dat 
hem geen significante schuld of nalatigheid te verwijten valt.  
 
4. Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt de 
dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 1° van dit decreet bestraft als volgt:  
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was. 
 
De hierna bepaalde administratieve geldboete moet de sporter bijkomend aanzetten de 
antidopingregels voortaan strikt na te leven.  
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
Na beraad en op tegenspraak, 
 
 
verklaart de sporter uitgesloten voor een periode van vier 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 en veroordeelt 
de sporter tot betaling van een administratieve geldboete van 1.500 euro; 
 
zegt dat deze uitsluiting om aan wedstrijden deel te nemen aanvangt op 2 oktober 2018 en 
loopt tot 2 oktober 2022; 
 
legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 500 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 
 
spreekt de diskwalificatie uit van de resultaat van de sporter in de wedstrijd van [...]      2018, 
met alle gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en dergelijke.  
 
 
[ Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 
 
Bart Meganck, voorzitter 
Jan Van den Berghe, lid rechter 
Johan Ghoos, lid arts ] 
 
[ 2 oktober 2018 ] 


