
Clubhuis	  en	  Baan	  	  Goirleseweg	  42A,	  Tel	  	  013-‐5358140	   Bankrekening	  	  1292.63.516      
Postadres	  	  	  Postbus	  295,	  5000	  AG	  Tilburg	  
Mailadres	  	  secretaris@av-‐attila.nl	  	   	   	   Kvk 40258045                                                	  

	  
 

 

 

Persbericht            

Tilburg 25 mei 2012 

	  

	  

	  

Losse Veter T-Meeting met o.a. Wouter Brus, Guus Hoogmoed, Eva Lubbers en Marit 
Dopheide op de 100m. 

Op tweede Pinksterdag, maandag 28 mei 2012, vindt de tweede editie plaats van de 
Losse Veter T-Meeting, de jaarlijkse atletiekwedstrijd van Tilburg. Het programma 
begint om 12.00 uur met de 400m, gevolgd door een zeer goed bezette 100m. 
 
Hinkstapgala 
Een van de hoogtepunten zal zijn het hinkstapspringen. Zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen staan hier nationale en internationale toppers aan de start. Om 13.30 uur begint het 
hinkstapspringen voor de vrouwen. De vrouwen nemen Wendy Visser en Sanne Zwijsen het 
op tegen Jihan Bakhchi, laatstgenoemde is recordhoudster van Marokko met 12,71m. Om 
15.30 staan de mannen bij de zandbak klaar. Hier nemen Sander Hage en Maarten 
Bouwman het op tegen Leopold Kapata. Kapata is regerend Belgisch indoor Kampioen met 
15,51m. 
 
100m tussentijden 
De meeste spanning wordt verwacht op de 100m. Eerste geplaatst bij de mannen is Wouter 
Brus met een tijd van 10.69, hij is eerder dit jaar 3e geworden bij het NK indoor. Aan de start 
verschijnen o.a. Guus Hoogmoed (10.72), Joeri Jägers (10.73) en Virgil Spier (10.78). 
 
Ook de vrouwen kennen een sterke bezetting met Eva Lubbers als topfavoriet, gevolgd door 
de Belgische Hanna Mariën en Marit Dopheide. Alle drie de atletes zullen ook tegen elkaar 
strijden op de 200m. Bij de 100m wordt ook dit jaar van alle atleten de tussentijd op de 30 en 
60 meter gemeten. Het unieke hieraan is dat atleten door één keer te lopen drie tijden achter 
hun naam krijgen. 
 
400m horden 
Nieuw is de 400m horden. Bij de mannen staan 17 deelnemers aan de start. Favoriet Marius 
Kranendonk heeft zich helaas afgemeld. De strijd gaat tussen o.a. Nils Duerinck (50.22) 
Jesper Arts (51.53) en Daniel Franken (51.62). Onder de 14 vrouwelijke aanmeldingen o.a. 
Bianca Baak, Myrthe Fonck en Marta Pape. 
 
Polsstokhoogspringen 
Het Polsstokhoogspringen bij de mannen zal een strijd worden op grote hoogte. Eigen atleet 
Cyriel Verberne zal het opnemen tegen Jorn Bakker, Nils Mulder en Rutger Koppelaar. Alle 
vier de atleten al goed voor een prestatie ruim boven de 5 meter. Bij de vrouwen is Rianna 
Galiart favoriet op een volle startlijst. 
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Op de startlijst staan ook: Marije Langen en Martijn Nuijens (Hoogspringen), Pelle Rietveld 
(o.a. 110m horden en Verspringen), Dennis Spillekom en Youssef el Rhalfoui (200m), Jurgen 
Wielart, Bram Peters en Anna Voskamp (400m), Yvonne van Langen (o.a. 100m horden) en 
Carola van Wagtendonk en Valentine Kortbeek (Verspringen). 

De Losse Veter T-Meeting vindt plaats op maandag 28 mei 2012. 

Meer informatie over de Losse Veter T-meeting: www.t-meeting.nl  

 

Noot voor de pers: telefonische informatie bij Arnie van de Veerdonk, 06 51 39 83 59 


