Column Jon: Ongeloofwaardige blunder
Gekreun, powertennis en Maria Sharapova gaan, of moet ik zeggen gingen, immer hand in hand.
Voorlopig zal de stilte echter intreden nu is gebleken dat de Russische wereldtopper blunderde
met doping geduide middelen. Bij een test tijdens de Australian Open reageerde zij positief op
het gebruik van meldonium.
Hoe is het mogelijk, dat het een superprof als Sharapova ontgaat, dat zij al heel lang een
prestatiebevorderend middel gebruikte dat in januari van dit jaar nieuw op de dopinglijst kwam?
Ze werd evenals alle andere sporters door anti-doping autoriteit WADA bijtijds op de hoogte
gesteld van de nieuwe lijst, maar nam kennelijk niet de moeite die door te nemen.
Curieus en ongeloofwaardig, want ze gooit haar eigen glazen in. Hangende het onderzoek is de
vijfvoudig Grand Slamkampioene door de ITF voorlopig geschorst. Nike, één van haar
belangrijkste sponsors, heeft de contractuele verplichtingen met Sharapova (28) opgeschort. Tag
Heuer volgde het voorbeeld van de Amerikaanse kledinggigant. Andere sponsors zullen volgen.
Het is onbegrijpelijk dat Sharapova dit heeft kunnen laten gebeuren. Op zich is het natuurlijk al
vreemd genoeg, dat een profsporter een medicijn bedoeld voor hartpatiënten al een decennium
lang tot zich neemt. Voorgeschreven door haar huisarts. Maar is dat een Russische dokter of een
Amerikaanse?
Hij moet welhaast uit haar geboorteland afkomstig zijn. Immers sinds mensenheugenis woont de
geboren Siberische al in Florida en in de westerse wereld wordt meldonium niet verstrekt.

Sinds 1 januari werd het medicijn door het WADA toegevoegd aan de dopinglijst. Is er dan
niemand in haar uitgebreide begeleidingsteam geweest, die haar kon behoeden voor deze
blunder? Het komt op zijn zachtst gezegd merkwaardig over.
De vrees voor het einde van haar loopbaan is gegrond, hoewel zijzelf de moed er nog inhoudt. En
dat door een medicijn, dat in Oost-Europa en Rusland volop verkrijgbaar is. Een middel voor
hartpatiënten, dat als prettige bijkomstigheid voor een betere doorbloeding en meer
uithoudingsvermogen zorgt. En dus door sporters in die regio’s is omarmd.
Het door de langbenige blondine ingezette charmeoffensief en de openheid van zaken zijn
prijzenswaardig. Maar ze doen niets af aan de stommiteit die zij heeft begaan. Een stommiteit,
die haar carrière weleens vroegtijdig kan beëindigen.

