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Limietpogingen geslaagd op snelle Tilburgse Atletiekbaan.

De eerste editie van de T-meeting op de nieuwe atletiekbaan van Tilburg leverde in de eerste
wedstrijden 4 geslaagde limietpogingen op en de Mondobaan voldeed daarmee aan de hoge
verwachtingen van atleten en Attila.
Het nationale mannenteam junioren-B slaagden erin om onder de limiet voor de 4 x 100 meter EJOF
te blijven. Het team finishte met 42.55 sec onder de limiet van 42.72 sec. en stelde zo een plaats veilig
voor de europese kampioenschappen van 23 tot 30 juli in Trabzon.
Op de 400 meter voor mannen junioren A bleef Bram Peters (Prins Hendrik) met zijn tijd van 47.49
sec. onder de limiet van 47.75 voor de EKJ van 21 tot 24 juli in Tallinn. Olaf van den Bergh (Prins
Hendrik) finishte met 49,46 sec eveneens met een tijd onder de limiet voor EJOF van 49.96 sec. – dat
deed hij eerder in het seizoen ook al.
Madiea Ghafoor (Phanos) liep met 54.56 sec. precies onder de EKJ-limiet van 54.60 sec.voor de 400
meter vrouwen.
Gelukkig kwamen de slechte weersvoorspellingen niet uit en viel er tijdens de wedstrijden nagenoeg
geen regen. De temperatuur was goed en de sfeer was uitstekend op deze eerste editie van de Tmeeting. De atleten waren erg positief over de kwaliteit van de baan. Een baan die Tilburg Atletiekstad
waardig is.
Alle uitslagen staan vanavond op de site van AV Attila (av-attila.nl), bij T-meeting. Meer informatie
over de limietpogingen vindt u op de site van de Atletiekunie (www.au.nl)
Voor meer informatie Arnie van de Veerdonk,tel. 06 51 39 83 59
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