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ZWEMMEN

oor Lendelede

West-Vlamina.n goed
voor veertien keer goud
BK IN SINT-AMANDSBERG
Op de Belgische kortebaankampi·
oenschappen in Sint-Amandsberg
sleepten de West-Vlaamse zwemmers veertien gouden medailles in
de wacht. Fanny Lecluyse was top
met vijf titels (50m, 100m en 200m
schoolslag, 100m en 200m wissel·
slag) en scherpte ook haar eigen
Belgische schoolslagrecords aan.
Jonas Coreelman lukte een drie op
drie in de drie schoolslagnummers
(SOm, 100m en 200m). Verder be·
haalden ook Camille Bouden (200m
rugslag), Hanna Calleeuw (50m
rugslag), Edith Mattens (400m en
800m vrije slag), Emmanuel Vanlu·
chene (100m wisselslag, 100m vlinderslag) een Belgische titel. (gsg)
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botst op Jammaer
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17·15. In de derde deel beurt leidde een verhoogde
opslagdrukvan
Gent tot een 16·15-sc!X?. Hermes
1
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SKEELEREN

voon tieltwas mptde beste. Ookm de tweede beurt
kon rievoney pas op het einde alsQnd nemen van
een aanld~mpend Rot"selare Inde derde set sloeg
Tielt il snel een k1clne kloof en bwam nadien met
meenn de problemen Sets: 26·24, 25·22, 25·16.

Sandrine Tas tiende
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meer ~n verdienstelijk Zedelgem de nul op het bord
In de eersteen derde set konden de bezoetsttrs,
Inch rneuw Ul de reeks, aanklampen. ma.ir in de
l:wttde vonden ze CJft" antwoord op de fetl!ozt
tht.llSC~. Seis: 25·17, 25·10, 25·20.
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CROSSDUATLON IN GELUWE
Jürgen Boterberge is er niet in ge·
slaagd om voor het vierde jaar op rij
de crossduatlon van Geluwe te winnen. De Torhoutenaar moest zaterdag de duimen leggen voor triatleet
Bert Jammaer. Wingenaar Glen
Vandevyvere werd derde. De Menense Deborah Ghyselen was de
sterkste vrouw. tgow'

>etdne startte Warl!gorn funeus en de betoe~rs
rr.vamen nooit mttr in dt probiemtn. ~ 1NS,

19·25, 14·25.

ltmM2~J • Nadatbetde ploegen

vnJ vlot een set VOO! hun rekening namen, werd set
dne meer qehjkopgaand. maar de bezoekers kwam
toch opniPUW op l'UO!$prong Inset vier boog de
t!lulsploeg met setvicedruk en dito aanvallen een
21· 24 omm 26-24. Indebelll'wtrd bi) 8·7 van kant
~Id. In hel slot sloeg Beveren~ van 14· 13
naar 14·l& eindwinst.Sets. 12·25, 25-15, 20-25,
1&·24, 14-16.
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WK IN TAIWAN Sandrine Tas
behaalde op de eerste dag van het
WK in Taiwan een tiende plaats op
de 15 km afvalling. Tim Sibiet boek·
te in dezelfde discipline een zeventiende plaats, maar omdat hij niet
snel genoeg de piste verliet, werd
hij gediskwalificeerd. Niels Pro·
voost kon zich niet voor de finale
van de 300m tijdrit plaatsen en
werd 22ste. Stien Vanhoutte eindigde als achtste in de finale van de
300m tegen de klok bij de junioren.
rpn

VELDLOPEN
DEINZE Alexander D1az Rodriguez
won gisteren de cross van Deinze.
Zijn derde zege in één week, want
de Bruggeling won vorige week de
veldloop in Aalter en was woensdag
de beste in de 21 km van Deinze
naar Bellem. Voor de tweede plaats
kon Ward Van Der Kelen de Torhoutenaar Ward D'hoore nog afhouden.
r"nottP Amber Nuvtten, scholiere
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