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15 (Deinze) Gerda Andries/AVKA-W50 op de eerste dag
het BK op de JOOmH net niet lukte, bracht zij
de tweede dag in de SOmH tot stand: met een
vooortre11fellijk:e 13"67 scherpte zij haar eigen BR
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Vanhorenbeeck /STAX-W60 verraste
terwijl
op
de
lOOmH
Ilse
( 12"53} en Vêronique
/D.AC- W·~s (12"85} hoge toppen scheerden.
stond Virginie Ca tryI AVR-W35 (12"95}
itit•~IVE!rle,ngi ng voor Mieke Buy ens/ACHL ( 13"05) in
maar over 200m werden de roll en omgedraaid
" "'""'' tegen 27"70) , Verder in de lOOm schitterden
Peetermans
( 13"82),
Annick
Ge•~raert/ A•CME-V\145
(13"98},
Caroline
( 14"16),
Karine
( 15"19)
en Hildegarde
Va•nhE>renbeec:k die Lieve Oe Roock/DAC (1 5"15)
zich liet . Lieve redde de meubeltj es met een
in de 200m (31"99}. Over dezelfde afstand hield
Ma1rvam Amellai/CABW-W40 26"67} Isabel Van
(27'70) en Marijke Oecaesteker I MACW
'"'lll f? <>'7n1 achter zich.
W35 ging naar Nicole Buytaert/DEIN
die Mona Rahmê/OCLA ( 2'23"69) naar
Natbalie
Lo ubèle/ OAMP-W45
had het niet gemakkelij k met Anja
( 2'25"95},
maar
Corinne
(DE!baet!i/OCLA-W50 ging er van bij de start vandoor
-----'~".: won
2'29"61: ruim 5 seconden sneller dan zij
anderhalve maand geleden vermocht.
nieuwkomer Katleen Oe Cupe re/ RCT-W35 ( 18'06" 19} Ann
( 18'50"75)
met
ruim
verschil
vooraf.
Marijke
jWiille•keJIS./ OCLA-\11150 verbaasde met 19'35"38.
discus werden naar verhouding de betere resultaten neergezet bij de W45 met
Geerts/OEH (30m23}, Ingrid Vos/ ACW (28m21 ) en Kathleen Oe
1
0
" •••• " ' A
(27m58) , Met de kogel waren dit de W35 Sophie Verlinden/WIBO
~~!;~~~~:~. en Brigitte Olivier/CAF ( 12m12} en W50 Rosette Ve r heyden/ ACKO
IB~~~~~r~
hier op de site
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van de organisator de resultaten va n de t weede dag van dit BK

Georges VANBESJEN
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