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Optie Judo clinic
Optie TMWV Event
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Optie Turnshow Sterk & Lenig Drongen

PERS
Brug over zijarm Watersportbaan: weldra start van de werken
Op 4 juni starten de werken voor de realisatie van een fietsers- en
voetgangersbrug over de zijarm van de Watersportbaan ter hoogte
van de Yachtdreef. Hierdoor zal het mogelijk zijn om de wedstrijden
en trainingen op de Watersportbaan volledig te volgen. De nieuwe
brug wordt ongetwijfeld ook een pluspunt voor de talrijke
wandelaars en fietsers. Ook de trimpiste wordt omgelegd zodat de looppiste rond
de Watersportbaan exact 5.000m lang wordt.
Gepubliceerd op 29/2 op www.gent.be
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Belgische meisjesploeg eindigt zesde op het EK
De Belgishe meisjesploeg is op het Europees Kampioenschap in
Brussel in de teamfinale knap zesde geworden. Julie Croket, Gaelle
Mys, Terri Grand´Ry, Eline Vandersteen en Lisa Verschueren turnden
163.821 punten bijeen op de vier onderdelen: grond, sprong, brug
en balk. Het goud was voor Roemenië, dat titelverdediger Rusland
achter zich hield. Italië behaalde brons.
Gepubliceerd op 14/5 op www.glssport.be

Melissa Dupré lukt nieuw BR speerwerpen
Op de Flanders Cup in Sint-Niklaas stelde Melissa Dupré haar
Belgisch record in het speerwerpen scherper. Ze bracht het van
58,25 naar 58,51 meter. Daarmee haalt ze meteen ook de limiet
(58,50 meter) voor deelname aan het Europees kampioenschap in
Helsinki.
Gepubliceerd op 18/5 op www.glssport.be

Estafetteploeg 4x100 meter haalt BOIC-limiet
De vrouwelijke Belgische estafetteploeg heeft op een meeting in
Oslo de 4x100 meter gewonnen. Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie
Ouedraogo en Anne Zagré gingen in 43.84 Noorwegen (44.57) en
Zweden (45.52) voor. Daarmee voldoen de Belgische meisjes aan de
BOIC-norm voor de Spelen in Londen, maar de buit is nog niet
binnen. Het Belgische estafetteteam moet ook nog een plek veroveren bij de 16
beste landen van de wereld. Momenteel staan de Belgen op de 17de plaats. Ze
hebben nog tot 2 juli de tijd om een plaats te stijgen.
Gepubliceerd op 25/5 op www.glssport.be

Bolshakova sprint meteen EK-limiet bij heroptreden
Hinkstapspringster Svetlana Bolshakova heeft in Lokeren de limiet
voor deelname aan de Europese kampioenschappen in Helsinki
gesprongen. Bij haar vierde poging kwam de 27-jarige Belgische van
Russische origine 14,28 ver. De limiet bedroeg 14,15 meter.
Met die sprong veroverde ze in juli 2010 brons op het EK in Barcelona.
In Lokeren maakte ze haar wederoptreden na een zware blessure. In juni van vorig
jaar scheurde ze tijdens een meeting in het Marokkaanse Rabat haar
linkerachillespees. Op het Europees kampioenschap wil Bolshakova de limiet voor de
Olympische Spelen springen. Die staat op 14,40 meter.
Gepubliceerd op 29/5 op www.glssport.be
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topsporthal@bloso.be met onderwerp: "afmelden Nieuwsbrief TSH"
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