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KALENDER APRIL - MEI 2012
Open Belgisch Kampioenschap Taekwondo 
Sportprikkels Artevelde Hogeschool Gent 
Dansshow DreamDance Merelbeke 
Sportprikkels Hogeschool Gent 
9e Gents Boksgala 
Sterk en Lenig Drongen 
Sportrock en landelijke finale Jeugdolympiade  

30/03-01/04
19/04
21/04
23/04
27/04
05/05
13/05

Volledige kalender en veel meer beschikbaar op www.topsporthal.be

NIEUWE EVENTS IN DE TOPSPORTHAL
02/05/2012
16/05/2012
13/10/2013
15/12/2013
10/02/2013
23-24/11/2013

Olympische massatraining Judo
Optie V-formation Teambuilding
Optie Sportdoedels
Dag van de Trainer
Flanders Indoor Gent, IAAF indooratletiek meeting
Finales Interclub Judo 2013

NIEUWE RECORDS DEZE MAAND IN DE TOPSPORTHAL
Belgische records
300m
800 m
800 m
Polsstokspringen
Kogel
Hoogspringen
1500 m
60m horden
Polsstokspringen

Imke Vervaet
Arne van Opstal
Lotte Scheldeman/ADD
Margaux Quirin/ACO
Ludwig Peetrooms/OEH
Geert De Roose/ACME
Lucien Heyde/KAAG
Alfons Meuris/AVZK
Leo Sterckx/BVAV

Vrouwen juniores
Heren cadetten
Vrouwen cadetten
Vrouwen cadetten
Veteranen M50
Veteranen M50
Veteranen M55
Veteranen M75
Veteranen M75
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23”81
1’57”78
2’12”19
3m90
13m77
1m85
4’25”66
15”68
2m00

03/03/2012
04/03/2012
04/03/2012
04/03/2012
11/03/2012
11/03/2012
11/03/2012
11/03/2012
11/03/2012

PERS
Flanders Indoor terug op de indoor atletiek kalender 2013
In 2012 hebben we met de internationale indoor-atletiekmeeting
“FLANDERS INDOOR” een sabbatjaar genomen. De
FLANDERS INDOOR werd éénmalig vervangen door de
succesvolle “Golden High Jump”; waar Tia Hellebaut haar meer
dan geslaagde comeback gemaakt heeft. In 2013 komt de
FLANDERS INDOOR terug op de kalender, uiteraard als “IAAF
PERMIT MEETING”. De (voorlopige) datum die we kregen van de IAAF is zondag 10
februari 2013. Gepubliceerd op woensdag 29 februari 2012 op www.golazo.be
De spurters waren goed op dreef op het BK juniorenbeloften
Daarom was het spijtig dat de finales van de 200m zo laat
geprogrammeerd stonden na een break van liefst 20 minuten,
tijdens dewelke er niet de minste activiteit meer te bespeuren
viel op de piste of op het binnenplein. Imke Vervaet/RCG liet het
niet aan haar hart komen en stormde naar een indrukwekkende
23"81. Daarmee verbeterde ze het nationaal record bij de
junioren van Olivia Borlée (23"93 in 2004) en klom tevens naar de ‘algemene’ vierde
plaats aller tijden. Ze kreeg stevig weerwerk van Justien Grillet/VS en haar 24"03.
Gepubliceerd op 4/3 op www.val.be

Drie nationale records bij BK cadetten-scholieren !
Het was niet allemaal goud dat blonk. Dat ondervond Margaux
Quirin/ACO, die met 3m90 het nationaal scholierenrecord
polsstokspringen evenaarde, maar op zilver strandde. De
Keerbergense, die vorige week al haar persoonlijk record indoor
verbrak met 3m70, bereikte na liefst... 13 pogingen de nieuwe
recordhoogte. Recordhoudster Elien De Vocht/AVZK luktte
eveneens 3m90 maar maakte haar eerste foutsprongen pas op
3m95 en pakte zo de titel. Lotte Scheldeman/ADD verbaasde nog meer. De 14jarige Kortessemse meldde zich met 2’21”67 bij de 800m aan, liep meteen van de
concurrentie weg, en besloot haar solo na 2’12”19. Dat bleek 43/100 sneller dan het
nationaal cadettenrecord van Lindsey De Grande in 2003. Leeftijdsgenoot Arne Van
Opstal/VAC trok met evenveel lef en succes op zoek naar het nationaal
cadettenrecord bij de jongens. Hij verbeterde zich van 2’03”02 tot 1’57”78 ! Dat bleek
ruim één seconde beter dan de 1’58”86 van Ricardo Longerich, die eveneens van
2003 dateerde. Gepubliceerd op 5/3 op www.val.be
Zes Belgische records en een pak schitterende prestaties op
het BK masters
Het kogelstoten M50 kende een sensationeel verloop, waarbij de
eerste drie stuk voor stuk het vorig record (12m79) van de tabellen
veegden. Ludwig Peetroons/OEH slaagde er met een worp
van13m77 in Erwin Van Nieuwenhove/EA (13m52) en de vorige
recordhouder Dirk De Herdt/ZWAT (12m85) na een trage start te
overvleugelen. Ook hoogspringer Geert De Roose/ACME-M50 toonde zich van zijn
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beste kant: hij wipte over 1m85, één cm hoger dan zijn vorig record. Leo
Sterckx/BVAC-M75 deed het hem na met de polsstok: 2m00, een verbetering met
5cm. Leeftijdsgenoot Alfons Meuris/AVZK, twee jaar geleden goed voor 15”92 op
de 60mH, overtrof zich met 15”68, een chrono die er voor een 78-jarige best mag
zijn. Peter De Vocht/AVZK-M50 ging er in de 1500m als een sneltrein vandoor, maar
Lucien Heyde/KAAG-M55 beet zich vast in zijn tred en dan weet je het wel: in de
laatste ronde speelde hij zijn spurtsnelheid uit en finishte in 4’25”66=BR, acht
seconden sneller dan Jozef Claessens zeven jaar geleden. Lieve De Roock/DACW60 redde bij de vrouwen de eer door de 400m in 72”18 af te leggen. Bekijk hier de
volledige resultaten van dit BK indoor voor masters.Gepubliceerd op 12/3 op www.val.be
Op vrijdag 27 april 2012 is het opnieuw zover: De 9de editie
van het GENTS BOKSGALA.
Op deze editie zal Junior Bauwens het voor het eerst over 12
ronden opnemen tegen Ryan Barrett. De Brit is nummer 21 van
Engeland, behaalde de Engelse titel bij de Super Featherweight
en nam het al op tegen heel wat boksers uit de top 10 waaronder
de regerend Engels kampioen. Hij won 25 kampen (5 met KO),
verloor er 9 (4 met KO) en had 3 match nul-kampen. De Engelse boksers zijn
geduchte tegenstanders en komen niet vaak naar het vasteland. Het beloofd dus een
zware kamp te worden voor de nog altijd ongeslagen Junior Bauwens.
Naast deze hoofdkamp prijken ook Sugar Jackson, Sasha Yengoyan, Ismail Abdoul,
Houssain Ghulian en kersvers WBF-kampioene Delfine Persoon op de affiche!
Het belooft dus opnieuw een topspektakel te worden!
Heb je zin om al op voorhand wat van de bokssfeer op te snuiven? Op donderdag
26 april 2012 is er de officiële weging van de Eliteboksers van het GENTS
BOKSGALA. Deze vindt plaats om 18u00 in Media Markt in de Herman
Teirlinckstraat 4 te Oostakker. Kom een glimp opvangen van Junior Bauwens, Sugar
Jackson, Sasha Yengoyan, Ismail Abdoul, Delfine Persoon, Houssain Ghulian en
hun tegenstanders! Gepubliceerd op 27/3 op www.gentsboksgala.be
Aagje Vanwalleghem beëindigt topsportcarrière
Aagje Vanwalleghem stopt in overleg met haar coach en de
GymFed haar topsportloopbaan. Vanwalleghem werd ondermeer
opgeleid in de Topsportschool gymnastiek te Gent en lag
aansluitend gedurende zes jaar onder contract bij Bloso.
Aagje Vanwalleghem (°4 oktober 1987) is een icoon van de
Vlaamse en Belgische topsport. Ze kan terugblikken op een
succesvolle lange internationale topsportcarriere. Die begon op 13-jarige leeftijd op
de European Youth Olympic Days in 2001 in Murcia, waar ze allround zevende werd
en zilver won aan de brug.
Bloso en de Vlaamse overheid wensen Aagje Vanwalleghem veel succes bij het
verder zetten van haar studies en in haar toekomst in en buiten de topsport.
Gepubliceerd op 29/2 op www.bloso.be
Verantwoordelijke uitgever: Bruno De Wannemaeker, Topsporthal Vlaanderen,
Zuiderlaan 14, 9000 Gent. Meer info: www.topsporthal.be
Indien u deze NieuwsBrief niet meer wenst te ontvangen, stuur een e-mail naar
topsporthal@bloso.be met onderwerp: "afmelden NieuwsBrief TSH"
Voor al uw vragen, opmerkingen of inlassingen in deze nieuwsbrief
mail naar: topsporthal@bloso.be
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