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·Emmanue.l Vanluchene, Jonas Coreelman, Michael
Robbeen Jens Derycke van GOLD ~etten op het BK
klein bad een BR 4x50m wisselslag op de klok. Sa·
men met het BR van Vanluchene op de 100m wis'sel .
· waren dat dé West·VI'aamse hoogtepunten in Gent.
LUCWUYTS

de werd in 25"43.jasper Aerents
bezorgde BZI< hetgoud op de 50m
«<s het waar dat wij een Belgisch vrij, clubmakker Lowie 'Vandamclubrecord ( 1'39"71) gezwom- me op de 1500m vrij. Mathieu
men hebàen op de 4x50 m wissel- Mattelaer (GOLD) eindigde derde
slag?n, valt te horen bij de GOLD- op 200- en 400m wisselslag. L.
jongens. «Wij kenden dat clubre- De 15-jarige Edith Mattens van
cord helemaal niet. Wij dachten Izegemse Krekel Zwemmers zette
dat er en'kel èen record bestond ziterdag een knappe prestatie
voor de Belgische ploeg. Wij wa- neer Clp de 80(')m vrije slag. Met .
ren dus zeker niet gestart met het haar chrono van 8'42"56 brak zij
doel een BR te zwemmen, want het Belgische jeugdrecord, dat
wij dachten dat dat niet mogelijk sinds 28 november '87- netgeen
was in de veronderstelling dat en- 25 jaar oud dus ~ op naam stond
kel nationale teams dat konden van Christeljanssens met 96 honzwemmen. Fantastisch dat wij dit dersten. Zondagwon Mattens nog
voor elkaar brachten.»
eens op overtuigende wijze de
Het nieuwe record mag geen ver- 400m vrije slag in 4'17"58, liefst
rassing zijn. Vanlucbene zwom 1"31 sneller dan nummer de numeen BR op de lOOm wisselslag, mer twee julie Cnockaert (Brugse
pakte de titel op de 200m rugslag, Zwemkring). Cnockaert was trouwerd odk tweede op lOOm vrij, en wens ook tweede geworden. op de
derde op 200m vrij. Coreelman 400m vrije slag en pakte ook nog
was in in Gent de beste op de 1OOm eens het zilver op de 200m vrij: .
en 200m schoolslag en tweede op Clubgenote Elien Bassle (BI<Z) was
SOm school. Robbewas derde ge- de beste op de 400m wisselslag.
worden op de lOOm wisselslag en Hanne Calleeuw (Coast) mocht
Derycke zwom een prima finale .met brons naar hujs op de SOm
Emmanuel Vanluchene verbrak twee Belgische records,
van de 50m vlinderwaarin hij vijf- rugslag.
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_, waarvan eentje met zijn Goldploeg. Belga
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