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Avondmeeting RCG (voor cadetten tot en met masters)
Belgische Kampioenschappen Meerkamp (incl. VAL & LBFA)
SVS scholenmeeting miniemen, info
Belgisch Kampioenschap studenten Indoor Atletiek
Atletiekmeeting EA Alle categorieën
SVS scholenmeeting cadetten, scholieren en junioren, info
IFAM INDOOR en BK 4x200 m, info
KAAG aflossingsmeeting Jeugd + beperkt programma
Belgische Kampioenschappen indoor atletiek AC
Belgische Kampioenschappen juniores en beloften
Belgische Kampioenschappen cadetten en scholieren
Belgische Kampioenschappen masters
Oost-Vlaams Sportgala
Sluitingsmeeting Racing Gent
Jeugddag VAL
Open Belgisch en Europees Kampioenschap Taekwondo
Volledige kalender en veel meer beschikbaar op www.topsporthal.be
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Turnshow DreamDance Merelbeke 
Annulatie Optie BK 2012 Rope Skipping
Annulatie ¼ triatlon Gent
SVS Apoteose schooljaar 2011/2012
Optie boogschietevenement achter sportverblijf
BK cyclocross op de Blaarmeersen
Optie Turnshow DreamDance Merelbeke 
Special Olympics

NIEUWE RECORDS IN DE TOPSPORTHAL
Belgische records
Verspringen

Hanne Maudens/VS

Cadetten dames
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5m99

7/01/2012

PERS
Gent krijgt grootste klimzaal van Europa
Aan de Gentse Blaarmeersen rijst binnen enkele maanden de
grootste klimzaal van Europa uit de grond. De nieuwe klimzaal zou
met een klimoppervlakte van 3500 vierkante meter meteen de
grootste zaal in Europa zijn en bij de top drie horen in de wereld. De
opening wordt voorzien in maart 2013. Gepubliceerd op 5 januari op
www.glssport.be

Jimmy Verbaeys zet grote stap naar de Spelen
Op het Olympisch testevent in Londen is Jimmy Verbaeys erin
geslaagd om één van de 34 beschikbare quotaplaatsen te behalen.
De gymnast uit Vorst moet nu enkel nog zijn BOIC-norm halen.
Hiervoor moet hij op één van de vijf komende
wereldbekerwedstrijden een top 8 of tweemaal een top 12
toestelscore halen van het WK in Rotterdam twee jaar geleden. Gepubliceerd op 6
januari op www.glssport.be

Jan Van Den Broeck loopt WK-limiet in Gent
Jan Van Den Broeck heeft als eerste Belg zijn ticket voor het indoorWK in Istanbul op zak. Van Den Broeck won op het provinciaal
kampioenschap in Gent zijn reeks van de 800 meter in 1´47"19, een
persoonlijk record. Hij voldoet daarmee aan de limiet van 1´47"93.
Het WK in Istanbul vindt plaats van 9 tot 11 maart. Gepubliceerd op 9
januari op www.glssport.be

Meisjesploeg Artistieke gymnastiek komt één punt tekort voor
de Spelen
De Belgische meisjesploeg met Aagje Vanwalleghem, Julie Croket,
Gaelle Mys, Terri Grand´Ry, Johanne Dejardin en Lisa Verschueren
is er niet in geslaagd om een teamselectie voor de Olympische
Spelen in Londen af te dwingen. De Belgen werden op het testevent
in Londen vijfde met 216,863 punten en dat was één punt minder goed dan de
vereiste vierde plaats die werd ingenomen door Brazilië met 217,983
punten.Gepubliceerd op 12 januari op www.glssport.be

Gent doet gooi naar organisatie Europese Bedrijfssportspelen
De Vlaamse Liga van Bedrijfssport (VLB) en de stad Gent hebben
zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de Europese
Bedrijfssportspelen in 2017. De Europese Bedrijfssportspelen vinden
om de twee jaar plaats en duren vijf dagen. Zowat 5.000 mensen,
afkomstig uit een twintigtal Europese landen, nemen deel aan meer
dan 20 verschillende disciplines. De goede infrastructuur, ervaring bij het organiseren
van grote evenementen en de centrale ligging zijn volgens de VLB de belangrijkste
troeven van de Arteveldestad. De Europese Bedrijfssport Federatie (EFCS) maakt op
9 juni 2012 bekend wie de gaststad wordt. Gent neemt het op tegen het Deense
Aalborg, net als Gent ook in 2010 kandidaat, het Griekse Athene en het Oostenrijkse
Salzburg. De Europese Bedrijfssportspelen gingen vorig jaar door in het Duitse
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Hamburg, in 2013 is het Tsjechische Praag aan de beurt. Gepubliceerd op 12 januari op
www.standaard.be

Terug op zoek naar de Belgische Studentenkampioenen!
Na het succes van de voorgaande jaren zijn we reeds toe aan de
7de editie van het Open Belgisch Studentenkampioenschap Atletiek
Indoor! Deze unieke wedstrijd zal voor de eerste keer plaatsvinden
op een vrijdagavond. Strijdtoneel wordt op 10 Februari 2012 zoals
gewoonlijk de Topsporthal Vlaanderen te Gent. De organisatie is in
handen van de BUSF (Belgische Universitaire Sportfederatie), VSSF, ASEUS en
Topsporthal Vlaanderen, in samenwerking met Racing Club Gent Atletiek.
In 13 verschillende disciplines wordt er gestreden tussen studenten van het hoger
onderwijs voor de titel van Belgisch studentenkampioen. Naast de strijd voor de
individuele Belgische titels wordt er ook tussen de verschillende hogescholen en
universiteiten onderling een competitie gehouden. De school die de meeste punten
verzamelt mag dan de ‘ KBC wisselbeker BUSF/FSUB’ een jaar uitstallen in de
prijzenkast. Vorig jaar werd het een spannende strijd met uiteindelijk de Universiteit
Gent als winnaar, voor de KU Leuven en de Université Catholique de Louvain.
Vorige editie noteerden we 279 deelnemers en we hopen dit jaar natuurlijk de kaap
van de 300 te halen. In de vorige edities werden er veel mooie prestaties afgeleverd
door de studenten. We zijn er dan ook van overtuigd dat met enkele kleppers als
Cedric Nolf, Art Arnaud en Marlien de Jans de studentenrecords op deze 7de editie
opnieuw in gevaar zijn. Het belooft in elk geval terug een spannend en plezant
kampioenschap te worden. Een unieke en onvergetelijke avond vol sfeer en
topprestaties! Gepubliceerd op 26 januari op www.topsporthal.be
Tia Hellebaut plaatst zich voor de Spelen
Tia Hellebaut heeft bij haar comeback in de Lotto Arena op het Golden
High Jump Gala over 1,95 meter gesprongen. Dat betekent meteen dat
Hellebaut de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Londen en het
WK indoor in Istanboel op zak heeft. Een knappe prestatie van de
Olympische kampioene die de wedstrijdzege wel aan de Russische Anna
Chicherova diende te laten. Zij sprong over 2,00 meter. Gepubliceerd op
29 januari op www.glssport.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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