Omzendbrief KBVB m.b.t. doping!
Aandacht: Naar aanleiding van onderstaande rondzendbrief van de KBVB zal door elke ouder of
voogd van een minderjarige jeugdspeler, een mandaat van vertegenwoordiging in het kader van de
controleprocedure ter bestrijding van de dopingpraktijk ondertekend moeten worden. Het
jeugdbestuur zal zorgen dat iedereen daar de nodige info over krijgt.
Wat is doping:
Het door middelen of methodes, de prestaties en weerstand op onnatuurlijke wijze trachten te
verhogen.
Controle:
Door Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Tijdstip van de controle:
Tijdens of na elke sportmanifestatie; competitie; vriendschappelijke en oefenwedstrijden en
trainingen.
Wie:
Elke deelnemer van gelijk welke leeftijd.
Hoe:
Door lottrekking of aanduiding.
Waar vindt men de lijst verboden met methoden en middelen:
Zie ter inzage op website: http://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/lijstgeneesmiddelen/
Modaliteiten: !!! Een weigering controle = positieve dopingcontrole !!!
Volwassenen en minderjarigen:
Volwassenen: Bij aanduiding biedt de betrokkene zich aan bij de controlegeneesheer.
** Vult een formulier in waarbij hij zich legitimeert en vermeld de op de lijst de genees- en
andere middelen die hij heeft genomen gedurende zeven (7) dagen voorafgaande aan de
controle!
** Men levert een urinestaal af in aanwezigheid van de controlegeneesheer.
Minderjarige: Bij aanduiding biedt men zich aan bij de controlegeneesheer, in het bijzijn van een
meerderjarige begeleider, deze begeleider is op voorhand door zijn club aangeduid en waarvan
de “wettelijke vertegenwoordiger van de te controlerende speler” werd ingelicht.

De meerderjarige begeleider vult het formulier in.
De test wordt verder afgenomen in aanwezigheid van de controlegeneesheer.

Wat te doen bij controle indien men genaaesmiddelen heeft ingenomen?
Men vermeld de geneesmiddelen op het in te vullen formulier.
Men vraagt steeds “een bewijs” aan de behandelende geneesheer, dit wordt binnen de drie (3)
werkdagen aangetekend opgestuurd naar de K.B.V.B. met op de enveloppe de vermelding:
“Geneesmiddelen na dopingcontrole”!!
Gebruik van geneesmiddelen:
Indien men verboden geneesmiddelen zou genomen hebben, zelfs op medisch voorschrift, mag men
in principe aan geen enkele training of wedstrijd deelnemen!
Bij chronische aandoeningen kan men best informatie vragen aan de “Medische Commissie van
K.B.V.B” en de behandelende geneesheer / specialist!
Risicogedrag:
Geneesmiddelen nemen zonder te vermelden aan de behandelende geneesheer dat men aan
competitiesport doet !!!!!!
Geneesmiddelen halen bij de apotheker zonder de vermelding dat men aan competitiesport doet
!!!!!!
Geneesmiddelen nemen die door de apotheker zelf gemaakt zijn.
Geneesmiddelen nemen die men gekregen heeft van vrienden, familie of niet-medici.
Risicogedrag tijdens het “uitgaansleven” in discotheken en elders !!!!!!
Sancties
Aangeslotene: Bij 1e inbreuk: Schorsing van min. 6 maanden en boete van 6500 €, bij 2e inbreuk
binnen de 5 jaar: Schorsing van 12 maanden of schrapping ook voor andere sportdisciplines !! Boete
van 10000 €
De club:
In principe gaat de K.B.V.B. de boete niet verhalen op de club als deze niet rechtstreeks betrokken is
bij de feiten behalve wanneer de club de dopingcontrole onmogelijk heeft gemaakt of het verlenen
van dopingmiddelen aan de spelers !!
Andere sanctie gelden zoals bij competitievervalsing:
Zie Art. VII 53. = boete van 2480 €en Art. VII 81 en 82.

Gouden raad aan iedereen:
*** Geef voldoende informatie aan de spelers MAAR vooral aan de OUDERS ***
*** Bespreek dit onderwerp “Doping” met uw “Medische staf” ***
*** Bij twijfel neem zeker contact op met “ Medische Commissie K.B.V.B. ***

