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Woord vooraf
Op zaterdag 18 augustus 2018 ging de gouden olympisch zwemkampioen
Maarten van der Weijden van start om de Elfstedentocht van 200 kilometer
zwemmend af te leggen. Zijn doel was om daarmee geld op te halen voor
onderzoek naar kanker. Na 163 kilometer en ongeveer 55 uur zwemmen
moest hij zijn tocht echter staken. Het was medisch niet meer verantwoord
om nog langer door te gaan. Dezelfde Van der Weijden bouwde tien jaar
eerder, ter voorbereiding van zijn deelname aan de Olympische Spelen in
Peking, een zogenaamde ‘lagedruktent’ – ook wel ‘hoogtetent’ genoemd –
rond zijn bed, waarin hij het laatste half jaar voor de Spelen het grootste deel
van de dag verbleef.
Het verblijf in een lagedruktent heeft tot doel meer rode bloedcellen in
het bloed te creëren en als zodanig een prestatieverhogende werking te
hebben. Hetzelfde doel kan ook worden bereikt middels een hoogtestage of
het kunstmatig toedienen van epo. Het volgen van een hoogtestage of het
verblijven in een lagedruktent wordt in de sportwereld niet als een vorm
van ‘doping’ aangemerkt en Maarten van der Weijden valt dan ook niets
te verwijten. Het kunstmatig toedienen van epo daarentegen wordt als een
ernstig vergrijp gezien en veel sporters – waaronder nogal wat wielrenners
– hebben dat op pijnlijke wijze ervaren.
Maar waarom wordt het toedienen van epo als ‘doping’ aangemerkt en
het verblijf in een lagedruktent niet? Wat zijn precies de argumenten om
bepaalde middelen of methoden ‘doping’ te noemen en het gebruik ervan te
verbieden en te bestraffen? En waarom geldt dat alleen voor sporters en niet
voor deelnemers aan andersoortige praktijken?
De sportautoriteiten zijn er de afgelopen decennia in geslaagd om in de
media en bij het grote publiek het beeld te creëren dat dopinggebruik een
ernstige vorm van bedrog, ja een ‘misdaad’ is. En discussies over dopinggebruik door sporters worden dan ook al snel gekenmerkt door emotioneel
en criminaliserend taalgebruik. Maar is die beeldvorming wel terecht en
gebaseerd op realistische en deugdelijke feiten en argumenten?
In dit boek heb ik de argumenten die aan het huidige antidopingbeleid ten
grondslag liggen, serieus genomen en aan een nadere en kritische analyse
onderworpen. Ik besef dat mijn conclusies de dopingbestrijders niet welgevallig zullen zijn. Dat zou dan mogelijk een uitnodiging kunnen zijn om met

betere argumenten te komen. In het andere geval zou men bereid moeten
zijn om de rol van crime ﬁghter te verwisselen voor die van ‘hulpverlener’.
Met dat laatste zou de sportwereld ongetwijfeld gebaat zijn.
Ik dank mijn vrouw, Anneke, voor haar toegewijde rol als meelezer. Zij
heeft mij ongetwijfeld voor mogelijke taalkundige escapades behoed. Het
schrijven van dit boek stond reeds jaren op mijn agenda en was een uitdaging die ik uiteindelijk niet kon weerstaan. Het was een genoegen eraan te
werken. Ik wens de lezer datzelfde genoegen toe.
Jan Tamboer
Bussum, oktober 2018

