Beker van Vlaanderen Cadetten & Scholieren Meisjes – 5 mei 2012 te Ieper
Oudenaardse meisjes winnen met grote overmacht

Toen we een zestal weken geleden met de trainers een eerste maal samenzaten om de
ploegen voor de Beker van Vlaanderen samen te stellen, werd er zeker niet aan een
overwinning bij de Cadetten en Scholieren meisjes gedacht. We wisten wel dat we een
goede ploeg hadden (die vorig jaar ook al een tweede plaats behaald had), maar vermits we
in een reeks ingedeeld werden met vooral Antwerpse en West-Vlaamse ploegen hadden we
weinig zicht op het resultaat dat we konden behalen.
Imponerend waren we zeker wel van bij de start van de wedstrijd. De tent werd opgezet, de
vlag geplant (redelijk diep zelfs ☺), de uniformen aangetrokken en de oorlogskleuren
aangebracht.

Dit leek onze meisjes vleugels te geven. De sfeer zat er van bij het begin goed in en dit zou
gans de wedstrijd zo blijven. Ook de talrijk meegereisde supporters voelden dat dit wel eens
“onze” dag zou kunnen worden.
Reeds van bij de eerste tussenstand werd het duidelijk dat het een strijd zou worden tussen
KASVO en VABCO Mol. De anderen liepen, sprongen of wierpen er toen al voor spek en
bonen bij.

Ongeveer halfweg wedstrijd hadden we een voorsprong van 7 punten opgebouwd en leken
we onbedreigd op de overwinning af te gaan. De jury vond blijkbaar dat het iets te
gemakkelijk ging en diskwalificeerde onze ploeg op de 800m bij de scholieren, waar Hanne
heel mooi derde geworden was. Veel tijd om hierover te discussiëren hadden we niet, want
door dit puntenverlies en de goede prestaties van Mol telden we na 18 van de 24 nummers
een achterstand van 6 punten. De laatste 6 nummers (400m cad- 400m Sch – Speer Cad –
Discus Cad en de 4x100m Cad & Sch) zouden dus over winst en verlies beslissen.
Concentreren was dus de boodschap.
Na overwinningen bij de 400m (beide reeksen), de discus en een vijfde plaats bij het
speerwerpen konden we met een voorsprong aan de aflossingen beginnen. Een vrij
geruststellende voorsprong, maar met aflossingen weet je nooit natuurlijk. Een foute
stokwissel kan bij de besten voorvallen.
Ondanks het feit dat ze op safe speelden behaalden onze scholieren meisjes een mooie
tweede plaats in hun aflossing. Een goede rekenaar wist toen al dat de buit binnen was. De
afsluitende aflossing van onze cadetten meisjes was eigenlijk al een vervroegde ereronde.
Ook zij deden dit prima en sloten af met een vierde tijd.
Het feest kon beginnen !!!
Proficiat aan Vie, Kimsy, Alessia, Sara, Nienke, Ilana, Emma, Celine, Margo, Elien, Laure, Eva,
Eline, Lobke, Hanne, Yelena en Jorien.
De volledige uitslag en het klassement vind je op onze website : www.kasvo.be
Robin

