IN MEMORIUM ALEXANDER DALE OEN (21-05-1985 / 30-04-2012)
De sportwereld in het algemeen en de zwemwereld in het bijzonder werden op 30 april 2012
opgeschrikt door het onvoorstelbare bericht van de plotselinge dood van de sympathieke Noorse
zwemkampioen Alexander Dale Oen slechts 26 jaar.
Wikipedia meldt: “Dale Oen werd op 30 april 2012 dood aangetroffen in de badkamer van zijn
hotel tijdens een trainingskamp in Flagstaff nadat hij was overleden aan de gevolgen van een
hartstilstand”.
In een eerste reactie op de dood van Dale Oen zegt Ola Ronsen, de Noorse Teamarts, “Dale Oen
gebruikte geen medicijnen”.
Juni 2012 citeert het Duitse tijdschrift “Der Spiegel” uit een toxicologisch rapport. “Bij een
bloedanalyse werden sporen gevonden van 13 pijnstillers”.
Deze tegenstrijdigheid vraagt, neen vereist, nader onderzoek. Hartfalen, hartinfarct, verstopte
slagader, aderverkalking. Nauwelijks voor te stellen bij een zeer groot en optimaal getrainde
atleet.
De Noorse Zwembond reageert dan ook verbijsterd en vraagt zich af waarom de medische
begeleiding niets heeft geconstateerd. Zo ook de organisatie van de Zeist zaterdagochtendgroep.
De Zeist zaterdagochtendgroep maakt al vele tientallen jaren gebruik van een eigen medische
commissie. Een commissie die bijna 10 jaar onder leiding stond van een gediplomeerd sportarts, in
het najaar 2011 gestopt, met een verdere samenstelling als fysiotherapeuten,
bewegingswetenschappers, medisch biologen, verpleegkundigen etc. etc.. Allemaal belangeloos ten
dienste van de sporters van deze groep. Om te kunnen participeren als sporter binnen deze groep
waren / zijn 2 keuringen plus 1 inspanningstest per seizoen verplicht. De sportarts heeft meermalen
verzekerd dat familiaire- of ernstige hartafwijkingen direct worden gesignaleerd. Daarom deze
verplichting.
Het valt dan ook niet te bevatten dat bij Dale Oen door de medische begeleiding tijdens keuringen en
testen geen afwijkingen zijn gevonden. Temeer omdat het hier de atheroslerotische coronaire
hartziekte (aderverkalking) betrof (zie bovenstaande alinea). Zeker omdat, naar later is gebleken,
Dale Oen door meerdere hartinfarcten voor zijn dood was getroffen. De zoveelste mogelijk onnodige
Dode door een hartstilstand van een topsporter.
Dale Oen: de zwemwereld rouwt nog steeds om dit verlies. Tijdens de Spelen zal hierover nog
regelmatig worden gesproken zeker als de finales van de schoolslagnummers beginnen. Een groot
sportman is ons ontvallen.
SS
50
100
200

25 m
26.49
57.05
2.06.15

50 m
27.33
58.71
2.09.68

OS: 1* zilver
WK: 1* goud
WK korte baan: 1* brons
EK: 2* goud, 4* zilver
EK korte baan: 1* goud, 2* brons

