
Paasmeeting Sint-Niklaas 02/04/2018 

Op paasmaandag stond naar goede gewoonte onze paasmeeting op het programma. Dit was voor 

onze jeugdatleten tevens de eerste wedstrijd van het zomerseizoen. Er sneuvelden meteen al enkele 

persoonlijke records en we behaalden ook verschillende medailles. 

Medailles: 

• Lies (ben): brons 60 & 600 

• Jules (ben): goud ver, brons 60 & hockey 

• Jorden (ben): goud 600, zilver hockey 

• Hesa (ben): brons 600 

• Elise DB (pup): zilver ver, brons 60 

• Phebe (pup): zilver 1000 

• Enzo (pup): goud 1000 

• Louka (pup): brons 60H & hoog 

• Inara (pup): goud kogel & discus 

• Seppo (pup): brons discus 

• Steffi (min): zilver 80, brons 150 & 60H 

• Niels (min): goud 80H, zilver hoog, brons 150 

• Helena (min): goud 1000 

• Jentho (min): zilver 1000 

• Milan (min): brons 1000 

• Ole (min): zilver 80H 

• Osaratin (min): goud hoog, zilver kogel, brons discus & speer 

• Rebecca (min): zilver hoog 

• Ides (min): goud polsstok & speer, zilver kogel 

• Zowie (min): goud speer 

Bij de 4x60 bij de benjamins behaalden Jorden, Hesa, Sebastian en Jules een eerste plaats en werden 

Elize, Amber, Lise en Lies 2e. Bij de pupillen wonnen zowel de jongens (Seppo, Chihab, Kobe en Matiz) 

als de meisjes (Phebe, Louka, Elise en Dorien) hun 4x60. De ploeg met Nour, Jara, Talitha en Violetta 

werd 4e. Onze miniemen van de 4x80 mochten allemaal het podium op. Elise, Osaratin, Steffi en 

Helena wonnen bij de meisjes. Thomas D, Ole, Niels en Thomas DB wonnen bij de jongens. Milan, 

Wael, Sven en Jentho werden 2e.  

Persoonlijke records: 

• Arend-Jan (ben): 60, ver en hockey 

• Luca DP (ben): 60 en hockey 

• Jorre (ben): 60 en hockey 

• Hesa (ben: 60, 600, ver en hockey 

• Vic (ben): 600 en ver 

• Sus (ben): 600 en ver  

• Lucas (ben): 600 en hockey 

• Lion (ben): 600, ver en hockey 

• Korneel (ben): ver  

• Jorden (ben): hockey  

• Sebastian (ben): hockey  

• Finn (pup): 60 en ver 

• Elize (ben): 60, 600, ver en hockey 

• Amber (ben): 60 en 600 

• Lise (ben): 600, ver en hockey 

• Inara (pup): 60 en kogel  

• Rania (pup): 60 en 1000 

• Phebe (pup): 1000  

• Louka (pup): 60H  

• Jara (pup): 60H  

• Elise DB (pup): hoog en ver 

• Nour (pup): hoog  

• Helena (min): 80  

• Kaat (min): 80 en 1000  



• Matiz (pup): 1000 

• Chihab (pup): hoog, ver en discus 

• Seppo (pup): discus  

• Ole (min): 80 en 80H 

• Jentho (min): 80  

• Sven (min): 80  

• Stan (min): 80  

• Wael (min): 80, 150, hoog en kogel  

• Saïd (min): 80, 1000 en kogel  

• Niels (min): 80 en 80H  

• Thomas D (min): 80 

• Ides (min): speer 

• Steffi (min): 80, 150 en 60H  

• Elise L (min): 80 en 150 

• Elise B (min): 80, 150 en 60H  

• Zowie (min): 80 en speer  

• Osaratin (min): kogel en speer  

• Lorien (min): kogel en speer 
 

 


