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BEKER VAN VLAANDEREN – ALLE CATEGORIEËN DAMES 
 
 

 
AARTSELAAR - ZATERDAG 18 MEI 2019 

 
  
De eerste écht belangrijke wedstrijd in clubverband komt er in mei aan: de interclub - 
officieel de “Beker van Vlaanderen” - is voor het prestige van de club misschien zelfs dé 
belangrijkste wedstrijd van het seizoen.  
 

In het verleden is reeds duidelijk aangetoond dat - mits een voltallige deelname - wij 
best een belangrijke rol kunnen spelen in deze interclub. Dit jaar treden wij met onze dames 
aan in de 1de Landelijke . Wij zijn er dan ook van overtuigd dat jij met volle inzet in 
Aartselaar zal willen deelnemen om de eer van onze club hoog te houden. 
 

Iedere atlete mag maximum - estafette uitgezonderd - aan 2 proeven deelnemen. 
Uiteraard zullen we proberen om iedere atlete op haar sterkste proeven op te stellen, maar 
in functie van het evenwicht in de ploeg kunnen we dit natuurlijk niet altijd garanderen. Toch 
hadden we graag je persoonlijke top-2 van de proeven waaraan je zou willen deelnemen. 
(De estafetteploegen worden ter plaatse door de trainers opgesteld). 
 
De wedstrijd begint om 14.30 uur in het sportstadion aan de Kleistraat 204 in Aartselaar. 
Voor wat het vervoer betreft is het de bedoeling dat iedereen ofwel voor eigen vervoer zorgt, 
ofwel onderling afspreekt.  Bijeenkomst aan het gemeentepark om 12.30 uur. Ga je 
rechtstreeks naar Aartselaar, verwittig dan zeker vooraf. Als je rechtstreeks gaat zorg dat je 
minstens 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent. 
 
 

Breng het onderstaande invulstrookje zo snel mogelijk - maar ten laatste op 5 mei 2019 
- terug binnen a.u.b. Later krijg je van ons dan de definitieve ploegopstelling en alle verdere 
informatie. Veel succes! 
                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NAAM:         CAT: 
 
neemt deel aan de interclub op zaterdag 18 mei 2019 in Aartselaar en zou hier bij 
voorkeur willen deelnemen aan volgende 2 proeven (omcirkel hieronder je keuze) : 
 

Proeven: 100 m – 200 m – 400m -800 m – 1500 m – 3000m – 100H – kogel – discus – 
speer – ver – hoog – hss – 4x100m – 4x400m 
 

Dit strookje ten laatste op 5 mei 2019 rechtstreeks of via je eigen trainer aan Paul 
Sauviller of Dirk Vander Avert terugbezorgen a.u.b.       


