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Tja, doodzwijgen is het motto! Maar kan dat?

Je zag het natuurlijk allemaal aan komen. Er stond iets te gebeuren waardoor de beerput
eindelijk eens open zou gaan. Maar dat er zo'n stank uit zou komen dat kon ik bijna niet
geloven. Het leek op een heksenjacht en het is een heksenjacht. Als wielerlliefhebber blijf je
toch met een kater zitten. Wat moet ik nu met al mijn boeken over de Tour de France, over
Lance Armstrong, jaarboeken met uitslagen?
Kunnen die allemaal bij het oud papier?

Heksenjacht? Ja zo komt het toch bij mij over. Er wordt voornamelijk naar Lance Armstrong
gekeken. Waarschijnlijk is dit ook één van de grote animators. Maar er zullen vast andere
breinen mede schuldig zijn. Renners die nu hebben opgebiecht worden gestraft met een half
jaar schorsing die ook nog eens grotendeels in de winterperiode valt. Ik wil geen moment de
indruk wekken dat ik vind dat wij hier maar overheen moeten stappen. Maar om alleen
Armstrong uit de uitslagen te schrappen vind ik persoonlijk niet juist. Gaat dit nu ook gebeuren
bij het WK, de Giro en de Vuelta en alle andere wedstrijden. (Surhuisterveen b.v.) Die
Leipheimer (en anderen) is toch ook vele jaren bezig geweest. Wordt deze renner ook uit alle
uitslagen geschrapt of komt hij er echt met maar een half jaar schorsing vanaf?
Ik blijf herhalen dat in vroeger jaren ook al de nodige dope werd gebruikt. De
opsporingsmogelijkheden hebben altijd achter de feiten aangelopen. Moet dit nu allemaal
uitgezocht worden? En moeten de dopezondaars van weleer ook nog uit uitslagen worden
geschrapt? In dat opzicht zullen de zaken in Spanje en Italië wellicht ook voor de nodige
opschudding zorgen.

Feit is ook dat we wel mogen aan nemen dat tachtig procent van de wielrenners in de periode
van Armstrong dope hebben gebruikt. Die mooie etappes waar wij toen van hebben genoten,
daar hebben wielrenners tegen elkaar gestreden die vrijwel allemaal onder de doping zaten.
Misschien chargeer ik nu, maar ik blijf toch met een kater achter.
In mijn ogen blijft het een heksenjacht en is een dikke streep eronder en vanaf nu af aan
levenslange schorsing bij betrapping de enige oplossing.
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Werkt dat ook niet dan zullen we een nieuwe sport in het leven moeten roepen. Wie is er
slimmer? De sporter of de dopingspeurder?
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