
Finale Beker van Vlaanderen Sint-Niklaas 15/09/2018 

Op 21 en 22 april vonden voor onze pupillen en miniemen meisjes en jongens de schiftingen van de 

Beker van Vlaanderen op het programma. Het doel: zich plaatsen voor de finale die op 15 september 

door zou gaan op eigen terrein. Onze meisjes slaagden hierin toen met glans. Op voorhand dachten 

de trainers dat een podiumplaats in de finale zeker mogelijk was, maar dat we zouden winnen met 

een voorsprong van 23 punten was zelfs voor hen een grote verrassing. 

De pupillen wonnen 6 van de 8 nummers. Daarnaast behaalden ze ook nog een 2e en een 4e plaats. 

Voor de overwinningen zorgden Martha Geerardyn (60mH, 60 en hoog), Inara Fertache (hockey en 

kogel) en Elise De Bosscher (ver). Daarnaast werd Phebe Van Lokeren 4e op de 1000 meter en 

eindigde onze 4x60-ploeg met Jara Van Bastelaere, Dorien Dhaene, Elise De Bosscher en Martha 

Geerardyn een 2e plaats.  

De miniemen behaalden overwinningen met Osaratin Kefayetou (kogel en hoog). Osaratin zorgde 

daarnaast ook voor 4 punten op de 150 meter en Merel Maes deed hetzelfde in het verspringen>. 

Steffi De Saegher behaalde 11 punten op de 60 meter horden en 6 punten op de 80 meter. Nele 

bezorgde ons 8 punten op de 300 meter en Helena Dejonghe deed hetzelfde op de 1000 meter. 

Zowie Tuyls gaf ons 9 punten in het speerwerpen. De 4x80-ploeg met Nele Vermeulen, Lorien 

Aelbrecht, Lotte Van Duyse en Steffi De Saegher behaalden tot slot 2 punten. 

Met een totaal van 176 punten behaalden we de overwinning voor AV Toekomst (153 punten) en 

Racing Tienen (133 punten).   

Er sneuvelden trouwens ook nog 4 clubrecords, nl. in het hoogspringen bij de pupillen (Martha), op 

de 4x60 bij de pupillen (Jara, Dorien, Elise en Martha), op de 60 meter horden bij de miniemen 

(Steffi) en in het kogelstoten bij de miniemen (Osaratin). 

Dikke proficiat aan alle atleten en trainers.  

 


