
Handleiding voor de controle op verboden stoffen en verboden behandelingen voor 

Jockeys 

  

1. Algemene principes   

Iedere persoon met een toelating om als jockey aan rennen deel te nemen moet zichzelf op 

de hoogte houden van de gevolgen van de behandelingen die hij of zij gebruikt. 

Iedere persoon met een vergunning van jockey verklaart zich bereid om zich tijdens of buiten 

de renmeetings te onderwerpen aan de afname van biologische monsters, op zoek naar alle 

verboden stoffen, hun metabolieten, hun isomeren, of de aanwezigheid van een 

wetenschappelijke indicator die de toediening van een verboden stof, van een behandeling of 

proces dat door NADO (Nationaal Anti Doping Organisatie) verboden is, aantoont. 

Referenties : 

Hippodromen in Wallonië - Brussel : 

       http://www.dopage.cfwb.be/index.php?id=5670 /  

Hippodromen in Vlaanderen :   

      https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelen-supplementen-en-ttn/verboden-stoffen/ 

Niemand die houder is van een vergunning van jockey mag op de hippodroom een stof die 

behoort tot de lijst van stoffen die verboden zijn door NADO, een injectiespuit, een 

injectienaald of enig ander middel voor het toedienen van een dergelijke substantie, 

introduceren of gebruiken. 

Iedere persoon met een vergunning van jockey die de bepalingen van de voorgaande 

paragrafen overtreedt of weigert zich te onderwerpen aan de onderzoeken die zijn 

opgedragen door de controleagenten voor doping (ACD) in de Federatie Wallonië-Brussel en 

door de erkende controleartsen in Vlaanderen, om na te gaan of hij of zij geen verboden stof 

of materiaal in haar of zijn bezit heeft of die weigert zicht te onderwerpen aan de 

voorgeschreven monsterafneming, kan worden onderworpen aan de voorziene sancties. 

Elke persoon die veroordeeld wordt voor medeplichtigheid aan een inbreuk op de 

bovenstaande bepalingen, is eveneens worden gesanctioneerd met de voorziene sancties. 

 

2. De controles 

a. Selectie en kennisgeving   

  De jockey wordt ofwel willekeurig via een loting, ofwel volgens vooraf vastgestelde criteria 

(classificatie, enz.) voor een anti dopingcontrole geselectionneerd; de controles kunnen 

ook op specifieke jockeys gericht zijn. 

De “agent de contrôle antidopage (ACD)”, of een erkende controlearts of een chaperon 

brengt de jockey op de hoogte van zijn selectie voor de controle en informeert hem over zijn 



rechten en verantwoordelijkheden. Dit omvat het recht om zich gedurende de gehele 

procedure door een vertegenwoordiger te laten bijstaan.  

Elke jockey moet de « kennisgeving » van het proces-verbaal van de controle ondertekenen 

en bevestigen dat de controle hem gemeld is. 

In het geval van controle van minderjarige jockeys moeten deze worden vergezeld door een 

van hun wettelijke vertegenwoordigers of door een daartoe aangewezen persoon. Vanaf 

deze kennisgeving zal een chaperon de jockey vergezellen. 

b. Aanwezigheid op de controles 

De jockey moet zich uiterlijk 30 minuten na kennisgeving melden bij het controlepunt. 
 
Een uitstel kan in bepaalde gevallen worden toegekend (toekomstige rennen, enz.) maar 
hoe dan ook, zal de jockey altijd vergezeld blijven van de chaperon. Allereerst zal de 
controlearts het verloop van de controle toelichten en de jockey vragen om een 
identiteitsbewijs met foto voor te leggen. Hij kan worden vergezeld door de wettelijke 
vertegenwoordiger van de minderjarige jockey. 
 

c. Soorten controles  

-  Monsterneming van urine en/of bloed  

Monsterneming onder toezicht. 

De jockey gaat naar het toilet, vergezeld door de controlearts of chaperon. 

Niemand anders heeft er toegang toe tijdens het afnemen van het monster. Hoewel 

de vertegenwoordiger van een minderjarige hem kan vergezellen, mag hij de 

productie van het monster niet bijwonen. 

Tijdens de hele procedure van afname, kunnen alleen water en niet-alcoholische 

dranken door de jockey worden geconsumeerd. 

Indien minder dan 90 ml wordt geplast, wordt het monster aanzien als « partieel ». 

Het monster wordt verzegeld, beveiligd en blijft onder het toezicht van de controlearts. 

De jockey kan tijd nemen om zich te hydrateren voordat hij een tweede monster met 

voldoende volume levert, terwijl hij altijd vergezeld blijft van zijn chaperon. 

 

Elke jockey kan gevraagd worden om naast zijn urinemonster, ook een bloedmonster te 

verstrekken. 

Het doel van dit bloedmonster is om de inname van groeihormonen te controleren en kan 

zowel tijdens wedstrijden als buiten de wedstrijden genomen worden. 

In het geval van een bewezen fraudepoging door een jockey tijdens de biologische 

monsterneming, zullen de rencommissarissen een beschermende maatregel nemen 

die de jockey verbiedt om met onmiddellijke ingang, aan alle verdere rennen van de 

meeting deel te nemen. Deze maatregel is onafhankelijk van enig aanvullende 

medische maatregel en/of disciplinaire maatregel die later zou worden genomen. 



- Onsuccesvolle controle  

Elke persoon die de kennisgeving heeft ondertekend die : 
- niet komt verschijnen, 
- zich presenteert maar weigert zich te onderwerpen aan de controle, 
- niet behoorlijk aan de controle voldoet. 

 

d. Invullen van het proces-verbaal van de controle 

Na het invoeren van zijn of haar contactgegevens en identificatie gegevens, moet de 

jockey alle recent genomen medicatie of voedingssupplementen aangeven, evenals elke 

huidige “toestemming wegens therapeutische noodzaak” (TTN) die voor een stof 

verkregen is of gevraagd wordt.. 

 

In dit document kan hij ook een opmerking maken over het verloop van de controle die hij 

zojuist heeft ondergaan. 

 

Alvorens te ondertekenen, moet de jockey ervoor zorgen dat alle informatie correct is 

(monsternummer, naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens, enz.) en dat het 

formulier voor het laboratorium geen informatie bevat waarmee hij geïdentificeerd kan 

worden. 

4. Toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) 

De TTN worden alleen verleend op basis van de volgende criteria : 

- De verboden stof of methode in kwestie is noodzakelijk voor de behandeling van een 
acute of chronische pathologie waarvoor de atleet anders aanzienlijke 
gezondheidsschade zou oplopen als de verboden stof of methode niet zou worden 
toegediend. 

- Wanneer het zeer onwaarschijnlijk is dat het therapeutisch gebruik van de verboden 
stof of methode een verbetering van de prestatie zal opleveren die verder gaat dan het 
gevolg van de terugkeer naar de normale gezondheid van de jockey na de 
behandeling van de acute of chronische pathologie. 

- Er mag geen toegestaan therapeutisch alternatief bestaan voor de verboden stof of 
methode. 

- De noodzaak om de verboden stof of methode te gebruiken is geen gedeeltelijk of 
volledig gevolg van het vorig gebruik (zonder TTN) van een stof of methode die 
verboden was op het moment van gebruik. 

5. Tuchtprocedure 

Voor de Federatie Wallonië-Brussel vindt de procedure plaats voor de tuchtcommissie van 
BFP-Galop. 
Voor Vlaanderen vindt de procedure volledig plaats voor NADO Vlaanderen.  



6. Sancties 

De sanctie die toegepast wordt is een 4 jaar schorsing. 

Gesanctioneerde jockeys zullen niet langer in staat zijn om deel te nemen aan rennen of 
eender welke sportieve competitie, of enige andere sportieve activiteit in welke hoedanigheid 
dan ook (als jockey, amateur jockey, trainer of commissaris).    

In bepaalde omstandigheden, zoals het ontbreken van schuld of nalatigheid of het 

ontbreken van een aanzienlijke fout of nalatigheid, is het aan de jockey om in geval van 

een positieve test aan te tonen dat de in principe geldende schorsingsperiode 

gehalveerd, of in sommige uitzonderlijke gevallen, geannuleerd kan worden. 

Anderzijds kan, in het geval van een recidive of meerdere overtredingen, de sanctie 

strenger zijn (tot levenslang). 

 

7. Alcoholtest 

Een controle van het alcoholniveau in de uitgeademde lucht kan op elk moment van de 

meeting en uiterlijk voor de laatste ren van de persoon die moet worden gecontroleerd 

door de rencommissarissen bevolen worden. 

De kennisgeving wordt gedaan door de rencommissarissen of hun vertegenwoordiger. 

Als de controle een waarde hoger dan 0,05 mg/l in de uitgeademde lucht aangeeft, 

zullen de rencommissarissen de jockey verbieden om aan alle volgende rennen van de 

meeting deel te nemen.  

 

8. Onderhavige handleiding is van toepassing op jockeys, jockeys met ontheffing, leerling-

jockeys, gentleman-riders en cavalières 

 

 


