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titel rijker.
"IIse Peetermans/ ACHL-W45 won zowel de BOmH
( 12"55) als de l OOm {13"'80 ). Gezien de 2 meter
tegenwind,
sterke
chrono's .
Gerda
Andries/ AVKA-W5 0 deed het haar na op de BOmH
( 13 ~68 )
e n de 300 mH (51"'29). Greetje Oe
Greef/RAM- W50 ver-baasde aJs nie uwkomer op de
l OOm (15"41 ) d oor lieve Oe Roock/DAC-W60
{16"08) e n Kristien Oplinus/FLAC-WS5 {16"'27} voor
blijven.
Op
de
200 m
was
tllie·ke
te
BuyensfACHL-W35 veruit de ~ne-lste: 27"5 3 bij wind
- 2,3. Christel Van de Venster/O.LSE-W40 {29 "'00 } en
op d e 400m Nathalie O' Hondt/AVNO-W40 (62"64),
Rosette Verheyden/ACKO-W50 (67 "'16) en een
furie us gestarte Greetje De Greef (67"'8 5) de-d en het
op hun beurt voortreffelijk. Van de Venster was
tevens de beste in de BOOm (2'25 "'3 1), waarbij zij Tilly
Luydoc/ABES-W35 {2 r26"28) I n d e ein dfase nog kon
Rosette Verheyden: 400m- afhoude n. Anja Peeters/LOOI-W45 {2'26N6 6} haalde
titel bij de wso. (© Martm h.et vrij e-envoudig van Corinne Oebaets/DCLA-W50
{2'32"'.06 ), die dCJidelijk · niet in h aar dagje was. De
BEY.
1500m was een h apklare bro k voo r Vita Van
Befleghem/RCG-'W40 ( 5'32"'31). Fenna 8ouve/BVAC-W35 (5'38"'43} en Re.nata
tericen/ACA-W50 {5 '44'87) o ndergingen de wet van de s te-rkste. An
anhellemont/OCLA-W50 was- de beste in hét hoogspringen (1m3·2 ), en m et de
zegevierde
Cîndy
Heynderickx/VOLH-W35
(2m30).
Godelîeve
olsstok
illems/ACME-WSS over~chreed lm40, 5 cm m inder dan Maria Teune n/liER in 1996
realiseerde die na opzoekwe-rk als recordhoudster dient erkend : Amely Deri<serJ WS, in
2004 goe-d voor tm50, bezit niet de Belgische n atio nalite it en \Yordt d us u it de
record lijst geschrapt .
Hilde
Bottin/ DCLA-W50
(hss,
9m5Sw) ,
Myriam
eeris/OEH-45 (discus , 27m72} en Karin l arnoe/ACHL-W5 0 ( kogel.. 11m6'7) deden
et eveneens meer- dan behoorlij k.
Bekijk hie r de resultate.n .
Georges VANBESIEN

+ Terug n-.ar vortge pagtna

