
ATLETIEK - JUNIOREN DORAENE EN LUBON PLAATSEN ZICH IN EXTREMIS VOOR EK 4X400M

‘Een geweldig gevoel’
Vandaag om 02:55 door Jacky STIJVEN

Tal van Belgische topatleten deden zaterdag in Sint-Niklaas en zondag in Brussel 

een poging om zich voor het WK alle categorieën te plaatsen. Er kwamen evenwel 

geen nieuwe limieten uit de bus. 

De Limburgse juniores Elroy Doraene en Camille Lubon kwalificeerden zich in Brussel - al was het op 

de valreep - voor de 4x400m in het Zweedse Eskilstuna.

Vorige week in Mannheim was de Belgische estafetteploeg 4x400m met 3.14.21 ruim 2 seconden 

boven de EK-limiet gebleven. In Brussel stonden gisteren geen aflossingen op het programma maar 

de ploeg - met naast Limburgers Elroy Doraene en Camille Lubon ook nog Alexander Doom, Dylan 

Owusu en Christian Iguacel - werd toch geselecteerd. 

‘Op basis van de gemiddelde chrono’s. Om ons te plaatsen hadden we gemiddeld 48.75 nodig. Na 

optelling van de deelresultaten kwamen we aan 48.67. De EK-selectie moet door de commissie nog 

bevestigd worden. Nu goed, zou geen probleem zijn’, legt Genkenaar Doraene uit. 

Hij verbeterde zijn persoonlijk record van 49.37 naar 49.16 en klokte later op de dag nog eens 49.33. 

Lubon liep eerst 49.49 (twee honderdsten boven zijn pr), daarna 51.99. 
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De 4X400m-ploeg met de Limburgers Doraene en Lubon. 
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‘Twee jaar geleden liep ik maar iets van 57 seconden, vorig jaar 50.54 en nu ga ik naar het EK. Echt 

een geweldig gevoel’, verwoordde Elroy Doraene zijn vreugde.

Lotte Scheldeman deed - zowel in Sint-Niklaas als in Brussel - een ultieme poging om zich alsnog te 

plaatsen voor de 800m van datzelfde EK. In het snikhete Sint-Niklaas werd het 2.09.99, in Brussel 

2.08.67. De ADD’ster uit Wintershoven bleef dit zomerseizoen in totaal zes keer onder de 2.10. De 

EK-limiet (2.06.21) kwam er niettemin net niet uit.

Net niet

Net niet was het ook voor een aantal Belgische toppers op zoek naar de WK-limiet. De hordelopers 

kwamen er het dichtst bij. Zo strandde Anne Zagré in Brussel in de 100m horden met 13.05 op vijf 

honderdsten van een ticket voor het WK in Peking. Michael Bultheel bracht zaterdag zijn 

seizoensbeste chrono in de 400m horden weliswaar op 49.65. Maar de West-Vlaming bleef daarmee 

nog 15 honderdsten boven de kwalificatienorm. In Brussel liep hij met 50.51 een seconde te traag. 

Ook Axelle Dauwens is nog op zoek naar een startbewijs voor Peking. Dauwens won in Brussel de 

400m horden in 56.56, 36 honderdsten boven het minimum. 

In tegenstelling tot Kevin en Jonathan is Dylan Borlée nog niet geplaatst voor de individuele 400m van 

het WK. In zijn eerste wedstrijd na een trainingsstage in Zuid-Frankrijk won Kevin in Brussel in 45.62, 

Dylan bleef in 46.30 een eind boven de WK-limiet. Zus Olivia klokte 23.92 in de 200m, 72 

honderdsten te traag voor Peking. 

Voor één van de Belgische topprestaties in Brussel zorgde de 35-jarige Waalse veterane Laetitia 

Libert. Zij liep in de regen de 400m in 52.88. Dat is 34 honderdsten sneller dan haar vorig pr en 

slechts 88 honderdsten boven de WK-limiet. Goed ook voor de zesde tijd ooit in België.

Limburgers

Kimberley Efonye strandde op 56.59 en zet deze zomer wellicht alleen nog op trainen in.

Hannelore Desmet, vrijdag in Deinze over 1m80 gegaan, aasde in Brussel op een verbetering van 

haar seizoensbeste (1m86). Het werd 1m85. 

‘Ik deed degelijke sprongen op 1m87, de wisselende wind maakte het me echter niet makkelijk om 

goed uit te komen.’

Nog in Brussel bracht Kim Van Hertem haar persoonlijk record 200m op 25.02. Een week na de 

48m62 in Mannheim kwam discuswerpster Babette Vandeput nu op 46m05 uit.
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