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WORLD RELAYS: BELGEN STELLEN WK-TICKETS VEILIG
De World Relays in het Poolse Chorzow stonden in het teken van het behalen 
van WK-tickets voor de Belgische aflossingsploegen. De drie teams op de 4x400m 
verzekerden zich op zaterdag telkens van een finaleplaats met bijhorend WK-tic-
ket. Op de tweede en laatste dag in Polen gokten en verloren de Belgen. In de 
gemengde aflossing viel ons land net naast het podium. De Belgian Cheetahs en 
Belgian Tornados werden respectievelijk zevende en achtste in het bitterkoude 
Slaski Stadion. 

Team Belgium werd op de World Relays in 
Chorzow in de Poolse regio Silesia verte-
genwoordigd door slechts tien atleten. De 
Belgian Cheetahs trokken met zes atleten 
naar Polen, wat betekende dat de Bel-
gian Tornados slechts over een kwartet 
beschikten én er dus geen sprake was van 
mogelijke wissels in de opstelling. Ondanks 
het gebrek aan reservelopers bewezen de 
drie ploegen dat ze op de goede weg zijn 
met het oog op de Olympische Spelen in 
Tokio. Daarvoor verzekerden te teams zich 
al op het laatste WK in Doha.

CHEETAHS OVERTUIGD IN DE 
REEKSEN

De Cheetahs openden het kampioenschap 
met een knaller door in de eerste 
wedstrijd van het kampioenschap meteen 
uit te pakken. Cynthia Bolingo/CABW 
overtuigde tijdens haar eerste 400m in 
openlucht sinds 2018. Bolingo gaf de stok 
zelfs aan eerste door aan Imke Vervaet/
RCG. De advocate kon een beroep doen 
op haar snelle 200m-benen, maar besliste 
wijselijk om haar Poolse concurrente voor 
zich te laten. Op die manier kon Vervaet 
relatief in een zetel de laatste rechte 
lijn in duiken, alvorens de aflossingsstok 
in de handen van Paulien Couckuyt/VAC 
te leggen. Couckuyt voelde zich duidelijk 
in haar sas in Chorzow, een stadion 

waar ze afgelopen zomer al in actie 
kwam op de lage horden. De Europese 
beloftekampioene op die discipline hield 
gelijke tred met haar Poolse concurrente, 
waardoor teamkapitein Camille Laus/
OEH het kon afmaken. Laus woekerde 
niet met haar krachten en liet de zege 
in de reeks aan het Poolse kwartet. De 
tweede plaats in een tijd van 3’28”27 
was zeker een opsteker, wetende dat 
het de vierde chrono ooit was voor de 
Cheetahs in veruit de meest uitdagende 

omstandigheden waarin het team al had 
gelopen. Bovendien kwam het team nog 
nooit zo vroeg op het outdoorseizoen al in 
actie, aangezien de vorige World Relays in 
Yokohama op 11 en 12 mei 2019 werden 
gehouden. Die tweede plaats was ook 
goed voor een rechtstreeks ticket naar de 
finale én het WK in Oregon, aangezien ze 
voldeden aan de eis om in de top tien te 
finishen in Polen.

TORNADOS MET VERLIEZENDE 
TIJDEN

Vervolgens was het de beurt aan de 
Tornados om de prestatie van hun 
vrouwelijke collega’s te evenaren, al 
zou dat geen sinecure blijken. Het 
Belgische kwartet werd namelijk 
ingedeeld in de ‘reeks des doods’ met 
onder meer Nederland en Zuid-Afrika als 
te duchten concurrenten. Dylan Borlée/
OEH kreeg zoals gewoonlijk de taak om 
het team op gang te trekken. Borlée 
kende geen superdag, waardoor Robin 
Vanderbemden/SER op achtervolgen 
aangewezen was. De specialist op de 
200m zette alle zeilen bij, maar moest 
logischerwijs in de slotmeters gas 
terugnemen. Voor Vanderbemden was 
het zijn eerste 400m sinds het bronzen 
plak van de Tornados op het WK in Doha. 
Daarna was het de beurt aan Jonathan 
Sacoor/OEH. Sacoor, die in dezelfde 
week van het kampioenschap nog de 
oversteek naar het Europese vasteland 
maakte, gaf een degelijke indruk, al 
bleef de kloof met Nederland en Zuid-
Afrika ongeveer gelijk. Kevin Borlée/OEH 
wist dus wat hem als slotloper te doen 
stond. Ondanks de snelste split van alle 
atleten op zaterdag met 44”79 strandde 
het team op een derde stek. Daardoor 

De Belgian Cheetahs na de reeksen 
Foto Belga

De Belgian Tornados  
Foto Quinten Lafort
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was er geen sprake van een rechtstreeks 
finaleticket. De zware reeks gaf echter een 
vertekend beeld, want de Tornados waren 
met 3’04”01 goed voor beste verliezende 
tijd én de vierde tijd in totaal. Ook het 
WK-ticket van de Tornados was daardoor 
veiliggesteld. 
 
VOORBEREIDING OP TOKIO

Tot slot was er op zaterdagavond ook 
nog de mixed relay, waarin ons land ook 
een gooi deed naar dat felbegeerde WK-
ticket. Bondscoaches Carole Bam en 
Jacques Borlée speelden op safe door 
sterkhouders Bolingo en Laus in te zetten 
in het gezelschap van Sacoor en Kevin 
Borlée. Dat laatste duo kreeg een slordig 
uur om te recupereren na de race met de 
Tornados. Het was dan ook eerder logisch 
dat de wereldkampioen bij de junioren 
niet meteen vinnig uit de startblokken 
schoot. Daardoor leken de Belgen achter 
de feiten aan te hollen, maar Bolingo bleek 
de reddende engel door een schitterende 
split neer te zetten. Het Belgische team 
rukte op van de zesde naar de tweede 
plaats, waardoor de finale en het 
bijhorende WK-ticket zo goed als binnen 
leek. Laus en Borlée leken daardoor zelfs 
wat krachten te kunnen sparen, al was dat 
natuurlijk relatief voor het duo aangezien 
ze net zoals Sacoor en Bolingo hun tweede 
wedstrijd van de avond afwerkten. Borlée 
bolde in het zog van de Italianen uit naar 
een tweede plaats in 3’17”23. Opdracht 
volbracht dus voor de Belgen met drie 
finales en evenveel WK-tickets. 

Die tickets naar Oregon zorgden voor 
de nodige tevredenheid bij team leader 
Rutger Smith. "Het was een bijzonder 
mooie eerste dag met de drie teams die 
zich verzekerden van het WK. Ongeacht 
de zekerheid die ze al hadden met het 
oog op Tokio was het gewoon al een 

fantastische prestatie. Het deed voor het 
hele team deugd om die finaleplaatsen 
veilig te stellen. De World Relays zijn een 
compact kampioenschap met slechts twee 
wedstrijddagen, maar je zit ook met het 
reizen, waardoor het wel aanvoelt als een 
heus kampioenschap. Het gaf de atleten 
ook een idee wat ze mogen verwachten op 
de Olympische Spelen van komende zomer 
in Tokio."

ANDERMAAL BOLINGO

De tweede en meteen ook laatste dag 
beloofde op papier al zwaar te worden door 
de aaneenschakeling van wedstrijden zo 
vroeg op het seizoen. De coaches beslisten 
om alles in te zetten op de mixed relay, 
de eerste finale op zondagavond in het 
Stadion Slaski. De temperatuur bedroeg 
er intussen een graad of vijf én ook de 
wind was gaan opzetten. Ideaal weer dus 
voor een veldloop, maar niet meteen voor 
een 4x400m. Dylan Borlée mocht de spits 
afbijten vanuit een ongunstige baan negen. 

Borlée deed het degelijk en gaf de stok als 
vijfde door aan Bolingo. Net zoals één dag 
eerder wist de Belgische recordhoudster 
op de 400m in zaal te overtuigen met een 
sterke baanronde. 

Dankzij de impuls van Bolingo lag het 
Belgische team op medaillekoers. Laus 
moest echter een kloofje laten op de 
nummers twee en drie, waardoor het geen 
simpele opdracht zou worden voor Borlée 
om richting het podium te snellen. Toch 
leek onze landgenoot goed op weg richting 
eremetaal, tot de Braziliaan Alison Dos 
Santos vanuit de achtergrond naar voren 
stormde. Dos Santos zou van de vijfde naar 
de tweede plaats snellen. De Italianen 
waren net zoals in de reeksen een klasse te 
sterk met een eindtijd van 3’16”60. Door 
de move van Dos Santos kwam Borlée na 
200m even ingesloten te zitten. Een late 
uitval richting het brons mocht niet baten, 
want de Dominicaanse Republiek bleef het 
Belgische kwartet voor. De eindtijd van 
3’17”92 en vierde plaats was het verdict. 
Voor Bolingo betekende dat meteen ook 
het einde van haar World Relays, aangezien 
ze bij de Cheetahs rust kreeg. 

"Ik ben zeker tevreden van het weekend in 
z’n geheel. We mogen de tijden en plaatsen 
wat relativeren. De omstandigheden 
waren onwaarschijnlijk en voor mij 
was het de eerste keer dat ik opnieuw 
aflossingen liep sinds 2019. Zondag 
had ik echt geen idee hoe ik me moest 
warm houden voor de wedstrijd, maar ik 
onthoud vooral de positieve zaken van het 
afgelopen weekend. Die vierde plaats is 
natuurlijk jammer, maar ik beschouw het 
kampioenschap als een vertrouwensboost 
met het oog op Tokio. Het wordt een korte 
periode om me individueel te bewijzen, 
maar het zou mooi zijn als ik zowel op de 
400m als op de 4x400m naar Japan mag 
afreizen", vertelde Bolingo na afloop.

Rutger Smith
Foto Quinten Lafort

Cynthia Bolingo en Camille Laus in de finale van de mixed relay
Foto Belga
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VERVAET NEEMT ZEKERE 
VOOR HET ONZEKERE

Ruim een uur na de mixed relay mocht een 
gehavend team bij de Cheetahs aantreden 
in de finale. Vervaet moest in laatste 
instantie passen door een licht euvel aan 
de hamstring, waardoor naast Margo Van 
Puyvelde/ASVO ook Hanne Maudens/VS 
mocht opdraven bij de Cheetahs. 

"Ik had op zaterdag al last aan de hamstrings, 
maar toen kon het verholpen worden met 
een tape. De zware omstandigheden op 
zondag hielpen ook niet. In de opwarming 
kreeg ik te veel last, waardoor we als 
team de knoop doorhakten om mij aan de 
kant te schuiven. Leuk was dat natuurlijk 
niet, maar in het belang van het team was 
dat de meest logische beslissing. Ik voelde 
in de reeksen wel dat ik op dit moment 
van het seizoen al over een goed vormpeil 
beschikte. Het deed deugd om met de 
nodige controle dat ticket naar Oregon 
veilig te stellen", aldus Imke Vervaet.

Paulien Couckuyt mocht zich dan weer 
bewijzen als startloopster. De atlete 
van VAC ging voortvarend van start en 
moest die snelle start in de slotmeters 
bekopen. De specialiste op de lage horden 
deed het echter meer dan degelijk, 
aangezien ze de stok als derde doorgaf 
aan Maudens, die voor het eerst ons 
land mocht vertegenwoordigen in een 
aflossingswedstrijd op het hoogste niveau. 
Maudens liep een degelijke split na een 
voor haar moeizame voorbereiding. De 
voormalige meerkampster viel terug naar 
de zevende plaats. Van Puyvelde zette 
vervolgens alles in het werk om opnieuw 
aansluiting te vinden met de top vijf, maar 
dat bleek onbegonnen werk. De atlete 
genoot echter zichtbaar om opnieuw deel 
uit te maken van de Cheetahs na meer 
dan twee jaar afwezigheid. Meer dan een 
zevende plaats bleek echter niet mogelijk, 
waardoor Laus in haar vierde race van het 
weekend kon uitbollen. De tijd van 3’37”66 
deed weinig ter zake. Voorin zorgde Cuba 
voor opschudding, aangezien Nederland op 
weg leek naar het goud met slotloopster 
Lieke Klaver. Klaver viel echter stil in de 
laatste rechte lijn en zag zowel het Britse 
als Poolse team nog voorbij zich gaan. 
Onze noorderburen moesten daardoor 
vrede nemen met een vierde stek, wat bij 
rijzende ster Femke Bol voor de nodige 
ontgoocheling zorgde. 

MEER DAN OPTELSOM

Ook de andere Cheetahs blikken met 
een goed gevoel terug op hun prestaties 
in Polen. Ondanks de zevende plaats 
tankten ze vertrouwen met het oog op de 
Olympische Spelen in Tokio. 

Paulien Couckuyt kwam als eerst in 
de rechte lijn tijdens de finale en was 
opgetogen met haar prestaties. "Gezien 
de omstandigheden heb ik misschien de 
sterkste Paulien ooit laten zien tijdens 
een aflossingsrace. Zeker in vergelijking 
met twee jaar eerder in Yokohama heb ik 
gigantische stappen gezet, zowel op vlak 
van lopen, als op vlak van vertrouwen. 
In de finale had ik misschien zelfs iets te 
veel vertrouwen, waardoor het eerder 
overmoed werd. Ik kijk weliswaar tevreden 
terug en duik nu de laatste rechte lijn in 
met het oog op Tokio. Schitteren in Japan 
wil ik niet alleen op de horden, maar ook 
met de Cheetahs."

Margo Van Puyvelde stond na veel 
blessureleed opnieuw in de ploeg en 
genoot zichtbaar van de World Relays. 
"Het deed enorm veel deugd om opnieuw 
deel uit te maken van het team. Dat was 
al geleden van het EK indoor in 2019. Als 
reserve was het zaterdag fijn om de WK-
tickets te beleven. Zondag was er niks te 

verliezen. Ik heb me geamuseerd, wetende 
dat ik zeker nog niet over de beste benen 
beschikte. Op voorhand was het plan om 
Camille ook te laten rusten in de finale, 
maar de blessure van Imke gooide roet in 
het eten. Daardoor was de prestatie in 
de finale niet geheel overeenkomstig met 
het niveau binnen het team. Het volledige 
Belgische team liet hier alvast zien klaar 
te zijn in de voorbereiding naar Tokio toe. 
Daar gaan we voluit voor een finaleplaats 
met de Cheetahs."

Teamkapitein bij de Cheetahs Camille 
Laus houdt gemengde gevoelens over 
aan het gemiste podium in de mixed 
relay. Toch kijkt ze tevreden terug op 
haar weekend in Polen. "Een vierde stek 
met de het team op de mixed relay is 
natuurlijk frustrerend, maar ik wil vooral 
het positieve onthouden van dit weekend. 
We hebben namelijk drie tickets naar 
Oregon geboekt. In de finales hebben we 
keuzes maken, waardoor we niet over de 
meest frisse benen beschikte, maar ik 

Imke Vervaet 
Foto Quinten Lafort

De Cheetahs na hun finale 
Foto Belga
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juich vooral toe dat wel vol voor een doel 
zijn gegaan. Door de omstandigheden is 
het lastig om de tijden van de reeksen te 
vergelijken met pakweg het WK in Doha. 
Wat we in de reeksen met de Cheetahs 
hebben getoond, is dat we veel meer zijn 
dan puur een optelsom van individuen. 
Die optelsom kostte ons een EK-ticket 
naar Torun. We hebben komende zomer 
de mogelijkheden om de finale te halen 
in Tokio, maar simpel wordt dat niet. Ook 
individueel denk ik aan de Spelen, al wil ik 
me er niet op blind staren."

RECHTE LIJN RICHTING TOKIO

De Tornados mochten de World Relays in 
schoonheid proberen afsluiten. Makkelijk 
zou dat allerminst worden, aangezien 
het de vierde race van het weekend werd 
voor de sterkste schakel Kevin Borlée. Ook 
Sacoor en Dylan Borlée zouden het in hun 
derde race in Chorzow knap lastig krijgen. 
Voor Sacoor werd het een slopende taak 
als startloper. In tegenstelling tot zaterdag 
kon de halvefinalist van het WK in Doha 
niet overtuigen. Sacoor verloor in de 
slotmeters voeling met de concurrentie, 
waardoor Vanderbemden de ondankbare 
taak kreeg om alsnog aansluiting te 
vinden. Daarin zou de atleet niet slagen, 
waardoor de broers Dylan en Kevin Borlée 
relatief uitbolden naar de achtste plaats 
in een onbelangrijke 3’10”74. Voorin was 
er nog een interessante strijd aan de gang 
met het Nederlandse team. Slotloper bij 
onze noorderburen Tony van Diepen moest 
zichzelf duidelijk intomen toen de teams 
uit Zuid-Afrika en Botswana hebben met 
veel geweld aanvielen. Van Diepen, die 
meer dan aardig uit de voeten kan op 
de 800m, timede z’n eindschot perfect 
om het goud veilig te stellen in 3’03”45, 
gevolgd door Japan en Botswana op de 
plaatsen twee en drie. 

"Het weekend op zich was één lange, stevige 
training (lacht). De omstandigheden waren 
bijzonder moeilijk, vooral op zondag was 
warm blijven niet vanzelfsprekend. Na 
m’n eerste race heb ik zitten rillen van 
de koude. Ik moest me echt oppeppen om 
opnieuw warm te krijgen met het oog op 
de finale bij de Tornados. Het grootste 
doel van het weekend was om zeker te zijn 
van deelname aan het WK en dat hebben 
we op zaterdag kunnen veiligstellen, dus 
we moeten tevreden zijn. Tokio is in zicht 
en we zijn op de goede weg. Ik wil liever 
daar schitteren met de ploeg dan hier 
winnen. Het was handiger geweest om 
over reserves te beschikken, maar het zij 
nu zo", verduidelijkte Kevin Borlée.

"Het hoofddoel was om die tickets voor 
Oregon veilig te stellen. Daar zijn we 
ondanks de omstandigheden in geslaagd. 
Op zondagavond was het logischerwijs 
zwaarder. Enerzijds door de nog extremere 

omstandigheden en het feit dat we met 
vermoeide benen van start gingen. Ik 
onthoud vooral positieve zaken met het 
oog op Tokio. Nu moeten we even in alle 
rust recupereren van het drukke weekend, 
alvorens de laatste rechte lijn naar de 
Spelen aan te vatten. Het wordt zaak om 
rustig te blijven en goede omstandigheden 
te vinden voor wedstrijden", voegde broer 
Dylan toe.

Jonathon Sacoor was enorm blij om 
opnieuw in de Belgische kleuren te mogen 
lopen dit weekend en blikt al vooruit op 
het vervolg van het seizoen. "Ik heb het 
toch echt wel gemist om in het gezelschap 
van de 4x400m te lopen. Het blijft een 
ander gevoel om voor België te lopen en 
mijn eigen vlag te verdedigen. Ondanks 
de verstoorde voorbereiding doet het 
deugd dat ik hier geraakt ben. Bovendien 
ben ik optimistisch over m’n terugkeer 
naar België. Ik denk dat we met het oog 
op de Spelen héél veel kunnen aanpassen 
op relatief korte termijn. Zoals ik al zei 
was de voorbereiding niet ideaal door 
het vele reizen en beslissingen die op het 
allerlaatste moment werden genomen om 
toch nog op een degelijke manier in Polen 
te staan. Het hoofddoel was de kwalificatie 
voor de drie teams en dat is gelukt. Trainer 
Jacques Borlée weet net zoals ik dat we 
veel zullen moeten sleutelen, maar ik kijk 
ernaar uit om aan de slag te gaan. We gaan 
in samenspraak bekijken hoe ik mezelf in 
België ga voorbereiden. Het blijft een 
speciaal seizoen door de coronapandemie. 
Ik ben er echter van overtuigd dat we op 
de Spelen iets mooi kunnen laten zien. 
De grootste les van dit weekend is dat ik 
eigenlijk wel in vorm zit, maar dat het 
meer te maken heeft met finetunen dan 
pure vorm op zich. Daardoor heb ik toch 
het nodige vertrouwen met de olympische 
zomer die eraan komt." 

Dylan Borlée op weg gestuurd door Robin Vanderbemden
Foto Belga

Jonathon Sacoor als startloper in de finale 
Foto Belga
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Voor Robin Vanderbemden werd het niet 
het weekend waarop hij had gehoopt, 
maar de sprinter is al gefocust op het 
volgende doel. "Ik ben vermoeid en licht 
ontgoocheld. Het was niet gemakkelijk 
dit weekend, zeker omdat weniet over 
reservelopers beschikten. Daarnaast was 
het voor mij al sinds Doha geleden dat 
ik nog een aflossing liep. Zelf onthoud 
ik vooral dat we met de drie teams erin 
geslaagd zijn om die felbegeerde WK-
tickets veilig te stellen. Er is nog veel 
werk aan de winkel zo vroeg op het 
seizoen, maar ik heb er alle vertrouwen 
in. Nu werk in toe naar de Spelen, waar 
ik zowel op de 200m als met de Tornados 
heel sterk voor de dag wil komen."

BONDSCOACH TREKT NODIGE 
LESSEN

Ook coach Jacques Borlée kijkt tevreden 
terug op een speciaal weekend op Poolse 
bodem. "Er zijn heel veel zaken die we 
moeten onthouden. Eerst en vooral moeten 
we benadrukken dat Kevin, Camille en 
Cynthia zéér mooie dingen hebben laten 
zien. Dylan liet zich eveneens opmerken, 
maar hij liet ook momenten van zwakte 
zien. Bij Jonathan en Robin is er nog 
veel werk voor de boeg. Niks is echter 
onoverkomelijk. Voor mij is het vooral 
belangrijk dat we blijven werken met de 
juiste filosofie in het achterhoofd. Het 
gaat namelijk niet om erbij te horen, maar 
wel om zo goed mogelijk toe te werken 
naar een doel. Dat kan gepaard gaan met 
kleine aanpassingen en problemen, maar 
die zijn van belang om het groter verhaal 
te dienen. We kunnen ook lessen trekken 
voor individuele prestaties de komende 
periode. Kevin liet in de reeksen met de 

tweede snelste split van het hele weekend 
zien dat hij in vorm zit. Het is nog maar 
begin mei, waardoor er nog geen sprake 
is van specifieke training in de benen. 
Wat ook belangrijk is om te onthouden: 
hij loopt hier vier wedstrijden op twee 
dagen. Door het gebrek aan specifiek werk 
kan je niet tot het uiterste gaan. De vier 
races hier zijn dus niet te vergelijken 
met vier wedstrijden op de Spelen. Bij 
Jonathan wil ik benadrukken dat er in de 
Verenigde Staten van alles fout is gelopen, 
vooral omdat er duidelijk geen rekening 
werd gehouden met de vele feedback die 
ik vanop afstand gaf. Het is nu kwestie 
om hem in eigen land zo snel mogelijk 
de juiste structuur aan te reiken. Niks is 
verloren, want hij heeft bakken talent én 
is fit. Hij zal gewoon veel in actie moeten 
komen om zichzelf heruit te vinden", 
concludeerde de bondscoach.

Alle resultaten van de World Relays 
vind je hier terug en de wedstrijd kan je 
herbekijken op het YouTubekanaal van 
World Athletics. 

Robin Vanderbemden
Foto Belga

Vlaamse Atletiekliga vzw
@letiekleven 12: donderdag 6 mei 2021
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Cover Camille Laus stuurt Kevin Borlée op 
weg tijdens de finale van de mixed relay
Foto Belga

Jacques Borlée
Foto Quinten Lafort
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https://www.worldathletics.org/competitions/world-athletics-relays/silesia21/timetable/bydiscipline
https://www.youtube.com/playlist?list=PLz-gfY4so9kbNdEEmXnnDhTrQ8e7E96lw



