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Zondags naar Wenen voor een bloedtransfusie

Door onze redacteuren

Steven Derix en

Dolf de Groot

Donkere zonnebrillen op,
de capuchon over het
hoofd getrokken: Pieter
Weening en Joost Posthu-

ma wilden niet worden herkend.
In het diepste geheim waren de

twee wielrenners van de Rabobank-
ploeg met directeur Harold Knebel
naar Wenen gekomen. Maar zo’n ver-
vallen buurt had Knebel niet ver-
wacht. Was het hier? Plotseling ging
zijn mobiele telefoon. De Oostenrijk-
se politie: of er soms een probleem
was. „We kunnen het niet vinden”,
zei Knebel. „Jullie moeten ons ko-
men halen.”

Het was het voorjaar van 2009. Een
speciaal onderzoeksteam van de Oos-
tenrijkse politie had zich vastgebe-
ten in een omvangrijk dopingschan-
daal rond de Oostenrijkse bloedbank
Humanplasma. Ook de Rabobank-
ploeg was benaderd door de Sonder-
kommission (‘Soko’ ) Doping. Het poli-
tieteam wilde zes Rabo-renners aan
de tand voelen.

Knebel zegde meteen zijn mede-
werking toe. Maar hij vertelde erbij
dat hij over een aantal renners niets
meer te zeggen had. Michael Boo-
gerd was immers gestopt. Thomas
Dekker was vertrokken na een ‘ver-
trouwensbreuk’ over zijn verdachte
bloedwaarden. Michael Rasmussen
was tijdens de Tour van 2007 op
staande voet ontslagen omdat hij
had gelogen tegen de dopingautori-
teiten.

De overige wielrenners zouden ze-
ker naar Wenen komen, beloofde
Knebel. Eind april reisden Knebel,
Weening en Posthuma naar de Oos-
tenrijkse hoofdstad. Tegen de politie
zouden de twee renners verklaren

dat ze ‘v r ij w i l l i g ’ meewerkten aan
het onderzoek. De rechercheurs had-
den echter de indruk dat Knebel eni-
ge druk had uitgeoefend.

Pieter Weening werd als eerste on-
dervraagd. Harold Knebel en advo-
caat Reinder Eekhof zaten erbij in de
verhoorkamer, toen de twee Oosten-
rijkse rechercheurs begonnen met de
inleiding van het verhoor. De recher-
cheurs vertelden dat ze bezig waren
met „een omvangrijk onderzoek
naar handel in doping en het gebruik
van bloeddoping”.

Het proces-verbaal van het ver-
hoor geeft niet weer hoe de Neder-
landers reageerden op wat er daarna
werd gezegd.

„De verdenking bestaat”, zei een
van de Oostenrijkse rechercheurs,
„dat leden van het wielerteam Rabo-
bank in Oostenrijk bloeddoping heb-
ben ondergaan”.

S l a ch t o f f e r
Jarenlang gold de Rabo Wielerploe-
gen bv als een van de schoonste ploe-
gen in het peloton. Verschillende af-
faires deden geen afbreuk aan dat
imago. De affaire rond Rasmussen in
de Tour van 2007 werd vooral de
Deen aangerekend. Ook toen Rabo-
renners werden genoemd in het Oos-
tenrijkse dopingschandaal, bleef de
goede naam van de ploeg overeind.
Harold Knebel zei dat zijn renners al-
leen als „getuige” waren gehoord –
wat formeel ook juist was.

Dopinggebruik is niet strafbaar in
Oostenrijk. Het onderzoek van de
Soko Doping richtte zich daarom op
degenen die de bloeddoping hadden
georganiseerd. En omdat het Neder-
landse wielrennen voor de ‘Soko’
geen prioriteit had, bleef de rol van
Rabobank onopgehelderd. In de Ne-
derlandse media bleef het bij berich-

ten over ‘mogelijke betrokkenheid’
bij Humanplasma.

Zo was het niet het Oostenrijkse
dopingschandaal, maar de val van de
zevenvoudig Tourwinnaar Lance
Armstrong die een einde maakte aan
het wielerteam. Op 19 oktober van
dit jaar maakte de Rabobank bekend
dat zij na zeventien jaar zou stoppen
met de ploeg. Het rapport van de
Amerikaanse antidopingorganisatie
Usada over Armstrong had duidelijk
gemaakt dat de héle wielersport ver-
ziekt was, zei financieel directeur
Bert Bruggink. Maar hij maakte het
Rabo-team geen verwijten. „Er is
geen faire sport mogelijk”, zo zei
Bruggink. „Daar kan de ploegleiding
helaas niets aan doen.”

Aldus viel het doek voor de Rabo-
bankploeg. De wielerformatie die de
afgelopen twintig jaar de belicha-
ming was van het Nederlandse wiel-
rennen, was het slachtoffer gewor-
den van de duistere praktijken van
een gecorrumpeerd peloton.

Zo leek het althans.
NRC Handelsblad volgde het spoor

terug naar Wenen. Daarbij kwam
voor het eerst concrete informatie
over mogelijk dopinggebruik van
twee belangrijke Nederlandse ren-
ners boven water. In november be-
richtte deze krant dat de Oostenrijk-
se justitie beschikt over harde aan-
wijzingen dat Michael Boogerd en
Thomas Dekker in Oostenrijk verbo-

Rabobank trok
zich dit najaar

terug uit het
‘gecorrumpeerde’
wielrennen. Maar

de Rabo-ploeg
deed daar volop

aan mee.
Renners

gebruikten epo.
En wat deden ze

op zondagmorgen
in Wenen?
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den bloedtransfusies hebben onder-
gaan.

Nader onderzoek brengt nu de
contouren van een netwerk in beeld.
De twee belangrijkste mannen in het
Humanplasma-netwerk hebben ge-
sproken over de Rabobankploeg, zo
blijkt uit vertrouwelijke documen-
ten van de Oostenrijkse justitie.
Daarbij doelden de twee niet op indi-
viduele renners, maar op het Rabo-
team als organisatie. Dopingdealer
Stefan Matschiner refereerde expli-
ciet aan de „v e r a n t w o o r d e l ij k e n ” va n
de wielerploeg.

Een van de belangrijkste verant-
woordelijken bij Rabo was de Belgi-
sche ploegarts Geert Leinders. Naar
nu blijkt is hij het, die in het veelbe-
sproken Usada-rapport over Arm-
strong wordt aangewezen als degene
die bij Rabobank „het dopingpro-
gramma verzorgde”. De belangrijk-
ste pijler van dat programma, zo zeg-
gen ingewijden, was bloeddoping uit
O o s t e n r ij k .

Spil in het netwerk
Aan de Alserbachstrasse 18, in het
centrum van Wenen, staat een grijs
kantoorgebouw. Het is het transfu-
siecentrum van de Oostenrijkse fir-
ma Humanplasma. Het bedrijf
maakt medicijnen op basis van men-
selijk bloed. Maar tussen 2003 en
2006 had Humanplasma ook nog een
andere functie: de Weense bloed-
bank was de spil in een groot doping-
netwerk.

Op zondagmorgen werd de be-
handelkamer van de Alserbachstras-
se bezocht door louter topatleten. In
de vrieskisten van Humanplasma la-
gen tientallen diepgevroren bloed-
zakken te wachten op die ene belang-
rijke wedstrijd. En lang niet al het
bloed was van Oostenrijkse origine.

De wielerploeg
van Rabo was
slechts slachtoffer
– zo leek het

Michael Rasmussen in de gele trui tijdens de Tour van 2007. Voor hem, vanaf links, zijn ploeggenoten Michael Boogerd, Denis Mensjov en Thomas Dekker. Foto AFP

Wat voorafging...

• Sinds 2008 worden Raborenners
genoemd in verband met een schan-
daal rond een bloedbank in Wenen.

• In oktober verscheen een vernie-
tigend rapport over het dopingge-
bruik van Lance Armstrong.

• Kort daarna trok de Rabobank
plotseling de stekker uit de ploeg.

• In november meldde deze krant
dat er harde aanwijzingen zijn dat
Michael Boogerd en Thomas Dekker
in Oostenrijk werden behandeld.

• Nu volgt NRC Handelsblad het
spoor terug naar Oostenrijk.
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Ook sommige wielrenners van de Ra-
bobankploeg hadden de weg naar
Wenen ontdekt.

Stefan Matschiner ging altijd met
ze stappen. In zijn boek Op de grens:
uit het leven van een dopingdealer, be-
schrijft Matschiner de wilde nachten
voor de aderlating. Matschiner be-
gon de zaterdagavond altijd in Wein
& Co, een hippe wijnbar aan de Step-
hansplatz. Veel, veel later eindigde
het gezelschap bij de beroemde wor-
stenkraam op de Hohe Markt.

De volgende dag verzamelden de
duffe sporters zich in de McDonalds
aan de Julius Tandlerplatz, schuin te-
genover het pand van Humanplas-
ma. Daar wachtten ze tot Matschiner
hen kwam halen.

Michael Boogerd was ook in de
Wein & Co. Op 16 december 2009
werd de Nederlandse renner door de
Oostenrijkse politie ondervraagd.
Tijdens het verhoor ontkende Boo-
gerd elke betrokkenheid bij doping-
preparaten of bloeddoping. Wel gaf
hij toe dat hij „telefonisch contact”
had gehad met Matschiner. Volgens
Boogerd had hij Matschiner boven-
dien „eenmaal in Wenen, in een wijn-
lokaal” ontmoet.

In het openbaar zei Boogerd wat
anders. Toen hem in de zomer van
2009 in het tv-programma De Avond-
etappe van Mart Smeets werd ge-
vraagd naar zijn contacten met Mat-
schiner, beweerde ‘B oogie’ dat hij de
Oostenrijker alleen een keertje bij
een wedstrijd had ontmoet. Daarna
had Matschiner hem nog eens ge-
beld, zei Boogerd.

„Was dat het enige contact dat je
met hem hebt gehad?”, vroeg
S m e e t s.

„Ja”, zei Boogerd.
„En je hebt nooit over bloeddo-

ping, of wéét ik veel wat, met hem ge-
sproken?”

„Nee.”
In een reactie laat Michael Boo-

gerd nu weten dat hij „niet meer pre-
cies weet” wat hij tegen de politie
heeft verklaard. Maar Boogerd be-
vestigt opnieuw dat hij Matschiner
in een Weense wijnbar heeft ont-
moet. „Klopt.”

Niet alle Rabo-renners maakten de
tocht naar Oostenrijk. Zo bevat het
dossier geen aanknopingspunten
dat Joost Posthuma en Pieter Wee-
ning iets met Humanplasma te ma-
ken hadden. Alleen de namen van de
eliterenners duiken op: Michael Boo-
gerd, Denis Mensjov, Michael Ras-
mussen, en later, Thomas Dekker.

De toprenners van Rabo gingen
niet op eigen houtje. In het Oosten-
rijkse dossier wordt consequent ge-
sproken over het ‘team’ Rabobank.

Dat doet ook Walter Mayer, de
Oostenrijkse langlaufcoach die aan
de basis stond van het netwerk rond
Humanplasma. In 2007 voerde May-
er een vertrouwelijk gesprek met een
vertegenwoordiger van de Oosten-
rijkse skibond over de klantenkring
van Humanplasma. Volgens die ver-
tegenwoordiger noemde Mayer ook
„het Nederlandse Rabobankteam”.

Dopingdealer Stefan Matschiner
was tegenover de Oostenrijkse wiel-
renner Bernhard Kohl nog veel speci-
fieker. Matschiner, zo verklaarde
Kohl tijdens een verhoor, had hem
verteld dat „toprenners van het Ne-
derlandse wielerteam Rabobank bij
Humanplasma waren”. Zij waren
daar niet alleen. „Daarbij werden ze
door de leidinggevenden van het
team begeleid.”

Volgens een ingewijde was die ‘lei-
dinggevende’ ploegarts Geert Lein-
ders. Eind 2004 kwam de Rabo-dok-
ter met Michael Boogerd en Denis
Mensjov naar Wenen om de facilitei-
ten van het Humanplasma-laborato-

Matschiner nam
zijn dopingklant
altijd mee naar
een hippe wijnbar
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Harold Knebel, directeur van
de Rabobankploeg sinds 2008,
zegt dat hij geen weet had van
dopinggebruik binnen zijn
team. „Ik ben continu op zoek
geweest naar bewijs. Ik heb de
administratie doorgekamd om
te onderzoeken
of mensen naar
Wenen zijn ge-
reisd. Ik heb
erg mijn best
gedaan om de
renners een
verklaring af te
laten leggen. Ik
wilde graag dat
de zaak werd opgehelderd,
wilde weten of iedereen zich
gedroeg en wat ze voor 2008
hadden gedaan. Maar het
Weense onderzoek heeft nooit
iets opgeleverd waar ik iets
mee zou kunnen. De verden-
king werd nooit geconcreti-
seerd. Mijn intentie, toen ik in
2008 begon, is altijd geweest
dat alles binnen de ploeg op
een schone en nette manier
moest gebeuren. Volgens de
regels. Ik denk dat wij daar,
binnen de mogelijkheden die je
hebt, ook in geslaagd zijn.”

Knebels voorganger Theo de
Rooij, ploegdirecteur tussen
2003 en 2007, wilde niet re-
a g e re n .

„Ik heb als ploegdokter nooit
gebruik gemaakt van produc-
ten of methodes die op de do-
pinglijst staan”, zegt voormalig
ploegarts Geert Leinders als
hem om een re-
actie wordt ge-
vraagd. De Bel-
gische arts ont-
kent dat hij bij
bloedbank Hu-
manplasma is
geweest en dat
Stefan Matschi-
ner hem in de Tour van 2005
bloedzakken heeft overhan-
digd. „Dat is niet waar. Ik heb
die man bovendien nog nooit
ontmoet.” Over de getuigen-
verklaring van Levi Leipheimer,
die stelt dat Leinders hem as-
sisteerde bij epogebruik en het
verboden middel ook verkocht,
wil de arts slechts zeggen dat
hij denkt „dat die jongen een
aantal dingen verkeerd heeft
g e ï n t e r p re t e e rd ”. Het ligt veel
ingewikkelder, zegt Leinders
daarna over epo. De Belg zegt
ook nog dat hij „als dokter
moest werken in een omgeving
waarin hij niet alles zelf in de
hand had”, maar dat hij zich
altijd aan de regels heeft ge-
houden.

Michael Boogerd bevestigt
dat hij Stefan Matschiner heeft
ontmoet in een
Weense wijnbar,
en dat hij „een
of twee keer”
betalingen aan
dopingdealer
Matschiner
heeft verricht.
„Maar dat was
niet voor doping, maar voor vi-
tamines.” Op andere vragen wil
hij niet ingaan.

Thomas Dekker wilde niet re-
ageren. Denis Mensjov was,
ondanks herhaaldelijke pogin-
gen van deze krant, niet be-
re i k b a a r.

Michael Rasmussen laat we-
ten dat hij zich onthoudt van
commentaar zolang de rechts-
zaak tussen hem en de Ra-
bobankploeg nog loopt.

H u m a n p l a s m a - o rg a n i s a t o r
Stefan Matschiner wil ook na
herhaalde pogingen niet reage-
ren. „I have no news for you.”

De hoofdrolspelers
en hun commentaar

rium te bezichtigen. Volgens de inge-
wijde was Leinders tevreden. De Bel-
gische arts ontkent in een reactie dat
hij ooit bij Humanplasma is geweest.

Bloedzakken
Geert Leinders was een Raboman van
het eerste uur. De ‘geneesheer’ uit
Gent was sinds de oprichting van de
ploeg, in 1996, de grote man achter
de schermen. Leinders schreef trai-
ningsprogramma’s voor renners. Hij
behandelde ze tijdens wedstrijden,
en was hun vertrouwensman. Tussen
2003 en 2007 maakte hij ook deel uit
van de directie.

Volgens Levi Leipheimer werd er
onder supervisie van Leinders het
prestatiebevorderende middel epo
gebruikt. De voormalige Raborenner
heeft onder ede verklaard dat hij in
zijn tijd bij de ploeg, van 2002 tot en
met 2004, „doorging met het ge-
bruik van epo”. De bekentenis staat
in een geanonimiseerd document,
dat als bijlage is toegevoegd aan het
Armstrong-rapport van Usada. Wat
Leipheimer over anderen zegt, is
zwart gemaakt.

Deze krant heeft de originele ge-
tuigenverklaring ingezien. Leiphei-
mer verklaart daarin dat hij wist van
het epogebruik van zijn Deense
ploeggenoot Michael Rasmussen.
Leipheimer sprak „verschillende ma-
len” met Rasmussen „over zijn epo-

gebruik”. Volgens Leipheimer wist
Leinders dat zijn renners aan de epo
zaten. Sterker nog: hij verleende as-
sistentie. „Ik werd bij het gebruik ge-
holpen door Rabobank teamdokter
Geert Leinders, van wie ik epo
k o ch t . ” De Belgische arts, zo ver-
klaarde Leipheimer, „verzorgde het
dopingprogramma” bij de Rabo-
bankploeg .

Epo had de krachtsverhoudingen
in het peloton jarenlang verstoord.
Aan het begin van de jaren negentig
werden gerenommeerde renners
plotseling voorbijgereden door to-
taal onbekende Spanjaarden en Itali-
anen. Het wondermiddel was lange
tijd niet op te sporen en werd massaal
gebruikt in het peloton.

Maar in 2001 kwam er een be-
trouwbare test op de markt. Het epo-
tijdperk liep ten einde. Om niet te-
gen de lamp de lamp te lopen, moes-
ten de renners de doses steeds verder
terugschroeven. In het peloton werd
gefluisterd dat de topteams waren
overgestapt op bloedtransfusies. De
naam van Eufemiano Fuentes ging
van mond tot mond. Maar slechts
weinig renners hadden toegang tot
de Spaanse dopingdokter. Ook bij
Rabobank had men over Fuentes ge-
hoord. Het team vreesde dat het de
aansluiting met de top aan het verlie-
zen was.

‘O o s t e n r ij k ’ kwam dus als geroe-
pen. Tijdens de Tour de France van
2005 leverde Stefan Matschiner
bloedzakken voor Denis Mensjov en
Michael Boogerd. In zijn boek be-
schrijft Matschiner hoe hij de pak-
ketjes in de buurt van het rennersho-
tel overhandigde aan een teamarts.
De dopingdealer noemt niet de naam
van de arts en gebruikt schuilnamen
voor de renners.



Een ingewijde bevestigt echter dat
het ging om Leinders. „Hij betaalde
mij, maar nam slechts één bloedzak
af”, schrijft Matschiner. Alleen Boo-
gerd (‘Roger’ in Matschiners boek)
zou een transfusie ondergaan. Denis
Mensjov (‘Nik’) was ziek, zei de
ploegarts. De bloedwaarden van de
Rus waren verstoord. Extra bloed
zou het percentage rode bloedli-
chaampjes (‘hematocriet’) boven de
50 procent brengen. In dat geval
dreigde een schorsing.

Op 12 juli, de dag van de eerste
Alpenetappe, meldde Geert Leinders
aan de wielerpers dat Denis Mensjov
een keelontsteking had opgelopen
en daarom antibiotica moest slikken.
„Hij zit tegen het randje van koorts
aan”, stelde Leinders. „We hopen dat
hij tegen de Pyreneeën weer volledig
fit zal zijn.”

De samenwerking tussen Rabo en
Matschiner hield stand tot en met de
Tour van 2007. Tijdens een verhoor
door de politie vertelde de Oosten-
rijkse wielrenner Bernard Kohl hoe
de dopingdealer hem tijdens de Tour
de France een bloedzak kwam bren-
gen. „Bij de overhandiging vertelde
Matschiner dat hij direct bij de Rabo-
renner Rasmussen vandaan kwam”,
aldus Kohl in zijn verklaring.

Laboratorium in de kelder
Matschiner had uitgekeken naar zijn
eerste ontmoeting met Michael Ras-
mussen. Eind 2005 zat de spichtige
Deen (‘To n i ’ in Matschiners boek) in
de Wein & Co aan de Stephansplatz.
Geen dagelijkse omgeving voor de
ascetische Deense klimmer, die bijna
obsessief lette op zijn gewicht.
„Nachten doorhalen paste niet bij
zijn levensstijl”, schrijft Matschiner.
In plaats van te drinken vuurde Ras-
mussen de ene na de andere vraag af
op de dopingdealer. Had hij hier wel
aan gedacht? Wat zou hij doen als er
dat of dat zou gebeuren?

Matschiner zou een innige band
opbouwen met zijn Deense klant. Uit
het Oostenrijkse strafdossier blijkt
dat Matschiners bloedtransfusies
een belangrijke rol speelden in de in-
drukwekkende prestaties van Ras-
mussen in de Tour van 2007. Dat
gold ook, zo blijkt, voor zijn twee be-
langrijkste secondanten: Michael
Boogerd en Thomas Dekker.

Humanplasma was toen al ge-
stopt. In februari 2006, tijdens de
Olympische Spelen in Turijn, had-
den Italiaanse carabinieri een inval ge-
daan in het logies van de Oostenrijk-
se langlaufploeg. Bij de doorzoeking
werden lege bloedzakken en infuus-
materiaal gevonden. De serienum-
mers op de zakken leidden de Itali-
aanse politie naar de bloedbank aan
de Alserbachstrasse in Wenen. Eind
2006 besloot Humanplasma dat het
risico te groot was geworden: geen
bloedtransfusies meer op zondag-
morgen.

Matschiner was daar op voorbe-
reid. Al weken liep hij rond met een
spectaculair idee. Waarom zou hij de
medische apparatuur van Human-
plasma niet gewoon overnemen? Zo
moeilijk kon de bediening toch niet
z ij n ?

Matschiner zou de kostbare appa-
raten niet zelf betalen. Het waren de
wielrenners Michael Rasmussen en
Bernhard Kohl en langlaufer Christi-
an Hoffmann, zo stelt de Oostenrijk-
se justitie, die gezamenlijk de beno-
digde 78.000 euro opbrachten.

In het voorjaar van 2007 had Mat-
schiner zijn kleine laboratorium on-
dergebracht in de kelder van het huis
van een goede vriend in het Oosten-
rijkse dorpje Steyrermühl. In dat
pand werden dat jaar tenminste drie
Rabo-renners behandeld. Als co-fi-
nancier mocht Rasmussen de appa-
raten gratis gebruiken, vertelde Mat-
schiner aan de Oostenrijkse politie.

De andere Rabo-klanten waren
Boogerd en Thomas Dekker. „Een-
maal werd ook Dekker Thomas, twee
maal Michael Boogerd met het appa-
raat in Steyrermühl behandeld”, zo
staat er letterlijk in een vertrouwelijk
proces-verbaal, dat in handen is van
deze krant. „Bij Boogerd werd het
bloed niet ingevroren, maar meteen
weer door hem meegenomen.”

In de Tour van 2007 schitterden
Michael Boogerd en Thomas Dekker
als superknechten van een ontketen-

de Michael Rasmussen. In de tweede
Alpenetappe naar skidorp Tignes
veroverde de Deense klimmer de gele
trui. Ondertussen groeide de geruch-
tenstroom. Op 19 juli, middenin de
Tour, was uitgelekt dat de internatio-
nale wielerfederatie UCI een officiële
waarschuwing had uitgedeeld om-
dat Rasmussen een dopingcontrole
had gemist. Tijdens de rustdag op 24
juli hadden directeur Theo de Rooij
en een zenuwachtige Rasmussen ge-
probeerd de onrust te bezweren. Al-

‘Ik ga je kapot procederen’

Wat is bloeddoping?

Renners Boogerd en Dekker waren de
superknechten van Rasmussen

Uitsnede uit het verhoor van Denis Mensjov. De Oostenrijkse politie wil weten of de medische apparatuur
van Humanplasma hem bekend voorkomt. Mensjov: „ Dergelijke apparaten heb ik nog nooit gezien.”
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Uit het Oostenrijkse strafdossier blijkt dat bloedtransfusies een be-
langrijke rol speelden in de indrukwekkende prestaties van Rasmus-
sen in de Tour van 2007.

Spieren hebben zuurstof nodig,
en het zijn de rode bloedli-
chaampjes die het zuurstof-
transport verzorgen. Een spor-
ter die veel rode bloedlichaam-
pjes in zijn bloedbaan heeft,
kan inspanningen langer vol-
houden. Het middel epo stimu-
leert de aanmaak van rode
bloedlichaampjes en werd in de
jaren ’90 massaal gebruikt in
het peloton. Na de introductie
van een epo-test in 2001,
moesten renners op zoek naar
andere middelen.
Al sinds de jaren ’70 werd bij
sporters bloed afgenomen, dat
kort voor een wedstrijd kon
worden toegediend. Met het
toedienen van extra bloed kon
de hoeveelheid rode bloedli-
chaampjes worden verhoogd.
Nadeel: het bloed kon slechts
een maand worden bewaard.
Bovendien heeft het lichaam
hersteltijd nodig.
Bloedbank Humanplasma had
een veel betere methode. De
machine ‘ACP 215’ centrifu-
geerde het bloed, terwijl de
sporters nog aan het infuus la-
gen. De rode bloedlichaampjes
werden zo gescheiden van het
bloedplasma. Met de ‘Alyx’
werd het concentraat vervol-
gens ingevroren. De bloedli-
chaampjes konden zo bijna on-
beperkt worden bewaard. Dat
gaf renners de mogelijkheid om
bloed af te staan in het laag-
seizoen, en een voorraad op te
bouwen voor belangrijke wed-
strijden als de Tour de France.

les berustte op een misverstand, zei-
den de directeur en de renner. Ras-
mussen was in de maand juni in
Mexico, maar had dat te laat doorge-
ven.

Dat was een leugen.
Op 25 juli versloeg Rasmussen zijn

naaste concurrent Alberto Contador
in een bloedstollend gevecht op de
Col d’Aubisque. Rabo had de Tour
gewonnen, zo leek het. Maar direct
na de zege werd Theo de Rooij gebeld
door een journalist. Een Italiaanse
wielercommentator had op tv ver-
teld hoe hij Rasmussen op 13 juni, in
de stromende regen, in de Dolomie-
ten was tegengekomen. Theo de
Rooij wist dat het doek gevallen was.
Toen de aanstaande Tour-winnaar
terugkwam van de dopingcontrole,

vertelde de Rooij dat hij hem uit de
wedstrijd zou halen. „Ik ga je hele-
maal kapot procederen”, zei Ras-
mussen.

Afslankproducten
Stefan Matschiner werd opgepakt op
de ochtend van 31 maart 2009 in zijn
huis in Laakirchen, in het noorden
van Oostenrijk.

In het geheugen van zijn mobiele
telefoon vonden de rechercheurs van
de Sonderkomission Doping ver-
schillende Nederlandse telefoon-
nummers. Een daarvan is het mobie-
le nummer van Thomas Dekker.

De harde schijf van Matschiners
computer bleek gewist. Met speciale
sofware slaagde de politie erin om
een klein aantal bestanden terug te
vinden. Een van die bestanden was
een factuur van 480 euro – inclusief
btw – voor de „samenstelling van een
achtweeks trainingsschema, inclu-
sief advies over voeding en voedings-
supplementen”. De rekening was ge-
richt aan „mevrouw Nerena Boo-
gerd” in het Belgische Kapellen. Tot
zijn scheiding in 2010 was Michael
Boogerd getrouwd met de voormali-
ge miss Nederland Nerena Boogerd-
Ru i n e m a n s.

De rekening, zo zegt Michael Boo-
gerd desgevraagd, betrof „afslank-
producten” voor zijn ex-vrouw. Ne-
rena Ruinemans bevestigt die lezing.
De rekening dateert van 2008 – toen
Boogerd al met fietsen was gestopt.

Maar de factuur van 10 april 2008
staat niet op zichzelf. Boogerd erkent
dat Matschiner hem ook rekeningen
stuurde tijdens zijn actieve carrière.
„Ik heb wel eens iets aan Stefan Mat-
schiner betaald: één of twee keer.
Maar dat was niet voor doping, maar
voor vitamines.”

Bernhard Kohl kreeg ook rekenin-
gen van Matschiner. In 2009 legde De
Oostenrijkse wielrenner een volledi-
ge bekentenis af aan de Soko Doping.
De facturen, zo vertelde hij, waren re-
keningen voor de dopingproducten
die hij van Matschiner had gekocht.
„Als kenmerk werd geloof ik ‘trai-
ningsplan’ of ‘v o e d i n g s s ch e m a ’ op-
gevoerd.” Dat staat ook op de reke-
ning aan Nerena Boogerd.

Miljoenen
Op 14 mei 2009 belde Michael Ras-

mussen met Stefan Matschiner. Na
weken te hebben vastgezeten was de
dopingdealer weer op vrije voeten.
Meteen na het gesprek met Rasmus-
sen bracht Matschiner verslag uit aan
de Soko Doping. Hij vertelde dat Ras-
mussen had gevraagd naar het on-
derzoek, en wat de Oostenrijkse poli-
tie over hem wist. Rasmussen, zei
Matschiner, was onderweg naar de
Rabobankploeg, omdat hij geld wil-
de zien.

Toen de Oostenrijkse recher-
cheurs Rasmussen in augustus van
dat jaar verhoorden, confronteerden
ze hem met gesprek. „We beschikken
over informatie dat u het team heeft
gedreigd de samenwerking tussen
Rabobank en de firma Humanplas-
ma te onthullen.”

Rasmussen ontkende dat. Maar de
Deen gaf toe dat hij met Matschiner
had gebeld. „Ik wilde een deal sluiten
met Rabobank.”

Nog steeds is Rasmussen verwik-
keld in een juridisch gevecht met zijn
voormalige werkgever. In 2008 stel-
de het kantongerecht de Deen in het
gelijk. Rabobank had Rasmussen
niet mogen ontslaan. De ploeglei-
ding „wist, althans had kunnen we-
ten” dat de Deense renner had gelo-
gen over zijn verblijfplaats tijdens de
aanloop van de Tour van 2007. De
rechtbank kende 580.000 euro toe.

Veel te weinig, vond Rasmussen.
Een Touroverwinning is miljoenen
wa a r d .

Reageren? doping@nrc.nl


