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Onderwerp: Dopingcontrole en Testing Pool BeNeCup 15 en 16 november 2014  
 
 
IJmuiden, 1 augustus 2014  
 
 
Beste brigadetrainer / beste sporter,  
 
Middels dit schrijven geeft de Sector Sport alle relevante informatie m.b.t. een dopingcontrole en de 
zogeheten Testing Pool voor dopingcontroles. Deze informatie is van belang voor ALLE sporters 
(junioren en senioren) en ALLE trainers die deelnemen aan de BeNeCup op 15 en 16 november 2014. 
  
Dopingcontrole tijdens de BeNeCup:  
Dopingcontroles vormen een essentieel onderdeel van het antidopingbeleid. In Nederland wordt het 
merendeel van de dopingcontroles afgenomen door de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is dé 
onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren 
van een dopingvrije sport in Nederland. Bij dopingcontroles worden urinemonsters, en in sommige 
gevallen bloedmonsters afgenomen. Om een dopingcontrole zo goed mogelijk te laten verlopen is het 
belangrijk dat de sporter goed geïnformeerd is over zijn of haar rechten en plichten. Zo kan de sporter 
alles vragen met betrekking tot de dopingcontroleprocedure, maar dient hij of zij ook altijd het 
dopingcontroleformulier en het aanwijzingsformulier te ondertekenen.  
Iedere junior en senior sporter die deelneemt aan de BeNeCup KAN worden gecontroleerd op doping. 
Een sporter heeft hierbij rechten en plichten.  
 
Rechten van de sporter:  
1. De sporter kan alles vragen m.b.t. de dopingcontroleprocedure;  
2. Indien de sporter bezwaren heeft, kan hij/zij die in de daarvoor speciaal gereserveerde ruimte op het 
dopingcontroleformulier vermelden;  
3. De sporter mag vergezeld worden door één begeleider en zonodig door een tolk.  
 
Plichten van de sporter;  
1. De sporter dient op de hoogte te zijn van de dopingcontroleprocedure;  
2. De sporter schikt zich naar de dopingcontroleprocedure;  
3. De sporter controleert alles stappen totdat de afnameprocedure is beëindigd;  
4. De sporter dient het dopingcontroleformulier en het aanwijzingsformulier te ondertekenen;  
5. De sporter dient het identificatiebewijs (met naam en pasfoto) bij zich te dragen. De sporter is 
verplicht zich te indentificeren.  
 
Als brigade trainer is er één (1) plicht:  
Plicht van de brigade trainer;  
1. De brigade trainer geeft middels een handtekening op het ‘doping’ formulier aan dat ALLE sporters 
van de betreffende brigade meewerken aan een mogelijke dopingcontrole. Zie bijlage 1.  
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Testing Pool:  
Dopingcontroles in Nederland worden vooral, maar niet uitsluitend, ingezet binnen de absolute top van 
de Nederlandse sport: de Nationale Testing Pool. Iedere sporter in deze testing pool kan dus in 
aanmerking komen voor een dopingcontrole gedurende 1 jaar. Een sporter is verplicht mee te werken 
aan een dopingcontrole en daarmee ook aan een eventuele out of competition controle.  
Voor Reddingsbrigades Nederland komen alle sporters die lid zijn van de Nationale junioren en senioren 
selectie in de Testing Pool. Nederland Life Saving Team Reddingsbrigade Nederland moet een 
naam/adressenlijst aan de Dopingautoriteit leveren van iedere sporter uit de Testing Pool. Bijgevoegd 
formulier (zie bijlage 2) moet daarom worden ingevuld en bij aanvang van de BeNeCup op 15 november 
worden afgegeven bij loket Tongelreep. 
Voor een minderjarige sporter zal een ouder/voogd moeten ondertekenen.  
 
Indien dit invulformulier niet wordt ingeleverd, kan een sporter geen lid zijn/worden van de 
nationale selectie. 
 
In verband met de privacy en persoonsgegevens dient een sporter akkoord te gaan dat de gegevens 
worden doorgegeven aan de Dopingautoriteit. Bij ondertekening van het invulformulier gaat de sporter 
hiermee akkoord.  
 
Dispensatie:  
Gebruik je of ga je medicijnen gebruiken welke op de dopinglijst staan, dan dien je als sporter 
dispensatie aan te vragen bij de Dopingautoriteit. In bijlage 3 vind je meer info over de 
dispensatieprocedure.  
 
Vragen:  
Heb je vragen neem dan in eerste instantie contact op met Marieke Brinkman van de Commissie 
TopSport via email: mjlbrinkman@gmail.com en/of via tel.nr.: 06-42932629.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
Namens de Sector Sport Reddingsbrigade Nederland  
 
Marieke Brinkman  
Doping coördinator. 
 


