
Internationale anti-doping campagne

World Anti-Doping Agency 
(WADA)

Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada

Telefoon +1.514.904 9232
Fax +1.514.904 8650
Email info@wada-ama.org

www.wada-ama.org

International Ice Hockey 
Federation

Brandschenkestrasse 50
Postfach
8027 Zurich
Zwitserland

Telefoon +41.44.562 22 00
Fax +41.44.562 22 39
Email office@iihf.com

De Internationale IJshockey 
Federatie (IIHF) onderschrijft de 
wereldwijde strijd tegen doping en 
ze gelooft stellig in zuivere en 
eerlijke sport.

Daarom zoekt de IIHF samen met het WADA 
(Wereld Anti-Doping Agentschap) naar moge-
lijkheden om het dopinggebruik binnen het 
ijshockey doeltreffend aan te pakken en om 
atleten te beschermen die zonder stimulerende 
middelen de top willen bereiken. De groene 
puck campagne wil zowel de waarden van de 
IIHF als die van het WADA ondersteunen.

René Fasel
IIHF President

Zeg ‘Nee’
tegen doping!

IJshockey
tegen doping
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10 topredenen om niet voor doping te kiezen

De groene puck.Dee ggroe ggrroDDeDD nnee ppuuccckckkk.
verspreidt de boodschap.Jiij vvvevvveersiijijJJJJ ssppprreeiiddddttt dddedee bbbbobooooooddssc

•••• Neem deze puck en deze folder mee.NNeNeemem dN ezee ppupuck enn de foldld

••• Neem ze mee naar de training en de Neeeeem zm zeNN e meeee nnanaa de nin
dstrijd. Speel met de puck.wedededsdstrijw d SSpeeel meett d dde

••••• foto’s! Stuur ze naar de IIHF, de Maak faaak fk fofotMM o’s SSSttuuur zee nna
foto’s verschijnen op www.iihf.com!beste foste fofototobeeeebb o’o ss vverssc e

•••  het aanspreekpunt als jeJij j bebeentnt bebeent hejjJ et aaaans eke
noten vragen hebben.tteteamamgeennmgegeneenogg nnotamtee en gea

oouuww ppucckk. HHet is jouuww Heett iis jjoou ppjjoooujseeHHHeHHH oo
woorrddeellliiijjjkkhheeiid.verraannntttwwoow rr eelvv ww

ze naaarr eeeen hogerr nniiivveeeaauu!!TTTiill zze nnaaaaarr eeeeeeenn heeennn hhooggoggerr nnanilTT aaWaaromm ddoopping en iijjsshhoocckkeeeeyy yyyeeeekkkcccoocchhhoshhhssijijnneegg ggnipiopppo
niet hhhaaannnd in hanndd ggaaan::nnaaannaaaaggaaaggggdddd ndddnnnaahhhhnn

• JeJe m moet niet sterk zijijijnn,n m mmaaaaar slim.mslr sa .mk

••• Je moet geenen s slolome tientonner ziijnjnn, mamamaarrjnzir ne araam mJ
eee n alerte en flexibele scschahaatser.re .eeneeee le

••• JeJe p posositit eieveve p plas betekent misschiienen hn het ehscssss hen  enhiJeJ tisiopeJ tie
einde van je ccararririèèrè ee, t tererwijl eenen evttiisspoo pedine vae d n posittieieieieveveeve ev
hohoududining,g  een uitgekiendede t tacactitiekekekekk e enn eennenk ee eendoh ginindouho g

afan afwerwewefwfwskkerersts k sterk samensnspepel,l, zeker vruchten af ewerprptt. 

•• J uwoJJoJ uw keuze voor doping w weeeegtgt uiteindelijk
op h hettet h h helele e team. Wil jij echt degenee zizijnjnhhppop nn
die het team d dee dadadass omomdoet?die het teddi

Zeg ‘Nee’ tegen doping!
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9 Je vergooit je atletenreputatie en je zal
nooit meer een held kunnen worden.
Twijfel, achterdocht en vervelende
vragen zullen je voorgoed achtervolgen.

Is het dat allemaal
echt wel waard?

5 Je kan heel wat doping op de zwarte
markt of via het internet kopen, maar
dat kan je zuur opbreken als je
gevaarlijke nepproducten ontvangt.

Wanneer zul je eindelijk kunnen
stoppen? Zodra je kaal bent, of
onvruchtbaar, of zodra je kampt met
hartproblemen of suikerziekte?

6 Je kan niet trots zijn op je prestaties
en je resultaten, want die zijn vals.

7 Je zal tegen heel veel mensen moeten
liegen, zelfs tegen je beste vrienden
en je familie, en je zal een
geheim leven leiden.

4 Je bezorgt onze sport
een slecht imago.

3 Je zet je gezondheid op het spel en
je riskeert ernstige neveneffecten.

2 Je speelt niet alleen vals, je kan
ook een sportverbod krijgen.

1 Je kan in de hele wereld gestraft
worden voor dopinggebruik! 

Groen is puur. Groen is Go!
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