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PERS
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
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topsportcarrière. 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

Website Europese Kampioenschappen petanque 2012 online
Eind 2011 werd de 3-talige officiële website van de Europese
Kampioenschappen 2012 Petanque online geplaatst. Op deze
website kun je al het relevante nieuws vinden over deze
kampioenschappen die doorgaan in de Topsporthal Vlaanderen
begin november 2012.
Gepubliceerd op 05/04 op www.ecpetanque2012.be

Polsstokspringer Kevin Rans kapt ermee
Polsstokspringen Kevin Rans zet met onmiddellijke ingang een punt
achter zijn topsportcarrière. De Belgische recordhouder (5,70 meter)
kan het mentaal en fysisch niet meer opbrengen om te wedijveren
met de top. Rans nam deel aan de Olympische Spelen in Peking en
haalde op de wereldkampioenschappen in 2005 en 2009 de finale.
Gepubliceerd op 17/04 op www.glssport.be

Oost-Vlaanderen is twee wereldkampioenen rijker.
Nicolas Vleeshouwers (19) uit Zulte en Laure De Pryck (15) uit Zwalm
kroonden zich in Orlando tot de nieuwe vaandeldragers in de
acrobatische gymnastiek, discipline gemengd paar.
Beiden vullen hun dagen in het Gentse topsportcentrum en
verdedigen de kleuren van Sportac Deinze, dat vroeger nog meer
internationale successen behaalde. Maar een wereldtitel in acrogym is zelfs nieuw
voor ons land.
Gepubliceerd op 24/04 op www.nieuwsblad.be

Junior Bauwens wint met KO in de eerste ronde
De hoofdkamp van het Gentse Boksgala tussen publiekslieveling
Jean-Pierre ’Junior’ Bauwens en zijn Britse opponent Ryan Barrett
duurde nog geen drie minuten. Bauwens mepte zijn Britse
tegenstander vrijdag al in de eerste ronde tot drie keer toe tegen
het canvas, de derde keer was er teveel aan voor de 29-jarige
Barrett.
Gepubliceerd op 28/04 op www.glssport.be
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Indien u deze NieuwsBrief niet meer wenst te ontvangen, stuur een e-mail naar
topsporthal@bloso.be met onderwerp: "afmelden Nieuwsbrief TSH"
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Voor al uw vragen, opmerkingen of inlassingen in deze nieuwsbrief
mail naar: topsporthal@bloso.be
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