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Gerda Andries
strandt op negen
honderdsten
van brons
Met een vijfde plaats in het
polsstokspringen (2ni30) en
een vierde plaats i n de 300
m horden (50^77) kan Gerda Audries terugblikken op
een geslaagd WK masters.
'Ik ben best tevreden.'

I

Gerda Andries uit Schelle heeft
op de wereldkampioenschappen
voor masters i n het Franse Lyon
nipt naast een medaille gegrepen
op de 300 m horden. Ze plaatste
zich i n de reeksen met een t i j d
van 52"04 (vijfde t y d van alle
deelneemsters) vlot bij de beste
acht I n haar finale klokte ze af
op een Belgisch record van
5 0 ^ . Daarmee kwam de 51-jarige atlete uit Schelle negen honderdsten tekort voor het brons.
De veelzüdige veterane was min
of meer titelverdedigster, want
twee jaar geleden behaalde ze
nog goud op de 400 m horden.
Weliswaar nog i n de leeft^'dscategorie 45+. Op het W K nam ze
ook deel aan het polsstokspringen. Daarin werd ze vijfde met
2m30. Zes centimeter onder
haar eigen Belgisch record i n de
categorie 50+. I k mag wel tevreden zijn. Maar met twee keer een
plaats i n de top v i j f presteerde ik
op m ü n waarde. Jammer dat ik
net vierde werd op de 300 m horden, maar ik ben wel blij àBli ik
m i j n BR verbeterde.' Donderdag
reist Andries samen met haar
echtgenoot Luc Van de Vreken
naar het W K ultrameerkamp i n
Estland. I k zal er deelnemen aan
de 20-kamp en Gerda doet er de
14-kamp, vertelt Van de Vreken.
"Mijn ambitie is het podiiun nadat ik vorige keer vijfde werd.
Gerda is titelverdedigster. Op het
vorige W K 14-kamp twee jaar geleden pakte ze ook nog een wereldrecord i n haar categorie.'
(basp)

