
De Voorpost - i 6.g.i 990 "- 27

Turnkring Aalst
laat van zich horen
Vier meisjes van TurnkingAalst lever-
den puike prestaties op verscheidene
Wl-kampioenschappen. V.T.L. staat
voor Vlaamse turn Liga. Op 2l januari
werd het c-kampioenschap voor Oost-
Vlaanderen betwist in Sint-Gillis-Waas
voor de kategorie van minder dan 13

jaar.

Annelies van Huffelwerd tweede met
33,80 punten op 40.

Saartje Van herreweghe was derde met
33,70 punten en Tanja Van Den Bossche
zesde met 32,30 punten. Er waren 33

deelnemers.

Het C-kampioenschap bestaat uit opge.
legde oefeningen die de meisjes moeten
uitvoeren. Om te mogen meedingen aan
het volgende Wl-kampioenschap over
gans Vlaanderen moeten de meisjes een
quota behalen van 26 punten op 40.

Op diezelfde dag werd sok het B-kam-
pioenschap betwist voo dezelfde leef-
tijdsgroep.
Natalie De Neef werd vierde met 29,95
punten op 40. Er waren 28 deelnemers.
Het B-kampioenschap bestaat uit vrij
werk voor meisjes die reeds op een hoog
niveau turnen.

Zowel voor het B- als het c-kampioen-
sehap moet€n, vier disciplines dtg+.
voerd worden:

een grondoefening, begeleid door mu-
ziek
een sprong over het paard

een balkoefening
de brug met ongelijke leggers (deze

laatste twee disciplines zijn voor sommi-
ge meisjes een eChte hinderpaal).

Op 24 februari had in Herentals het
VTL B-kampioenschap AGD plaats

Turnen. De Aalsterse Natalie De Neet'
met een lecurige handstand tijdens de
WL -lrarnpioenschappen te Herentals
(imh)

voor de meisjesjonger dan dertien. Na-
talie De Neef behaalde er een mooie
elfde plaats op 51 deelnemers. Zij had
30,4 punten op 40.

Op 10 maart had in Sint-Gillis-Waas het
VTL C-kampioenschapplaats, alweer
voor dezelfde leeftijdsgroep.
Saartje van Herreweghe werd $e met
34,20 punten en Annelies VaríHuffel
28e met 31,55 punten op 40. Erwaren 63
deelnemers.

Turnen. De ploeg van Tumkring Aalst met Natalie De Neef, Saartje Van
Herreweghe, Els De Pauw, Annelies Van huffel, Tanja Van den bossche en
trainsr Geert Van Heaeelc (jmh)


