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Fraaltje 

 
 

“Goed”, zei Brent. “Tijd voor wat bodemonderzoek.” En hij sloot het deksel van zijn 
onderzeeër, nadat hij er zelf was ingekropen. 
 
Een prima duikboot was het. Hij heette Zinkertje, en Brent had hem helemaal zelf 
gemaakt van een bestelwagentje en een tweedehands rioolbuis. Hij raakte ermee tot 
op de bodem van de belangrijkste zeeën, en met de grootlichten aan kon hij de 
mooiste vissen zien. 
Hij startte de motor en gaf een beetje gas. Zinkertje ging trouw naar beneden. Brent 
werd er helemaal rustig van. “Het is een hobby”, zei hij, “maar eigenlijk is het toch 
nog veel meer. Een levensstijl zeg maar. De vissen en ik, dat is iets speciaals. Ach, 
ik kan het toch niet uitleggen. Op naar de bodem van de zee, waar ik mijn  
gedachten kan ordenen.” 
 
Tien minuten later stond het bestelwagentje op een zandbank op een slordige  
kilometer diepte. 
“Laat ze maar komen”, zei hij. “Kan ik nog eens zwaaien met de ruitenwissers.” 
 
De koplampen speurden gemoedelijk de bodem af, op zoek naar Brents blinkende 
vrienden. Vooreerst waren er geen vissen te zien, maar daar werd hij niet ongerust 
van. Ze hadden zo hun eigen karakter, en met wat geduld kreeg je ze altijd te zien. 
 
En toen kwam er van achter een scheepswrak een bestelwagentje aangereden. Er 
stond in mooie letters “Blinkertje” op geschilderd, en achter het stuur zat Josefien. 
Ze parkeerde naast het Zinkertje van Brent en wuifde. 
 
Brent wuifde terug en mompelde: “Een meisje met zo’n hobby, dat moet wel een 
leuk meisje zijn. Jammer dat ik mijn raampje niet naar beneden kan draaien.” 
 

 
 
 
 
 
 

 

Terug naar inhoudstafel 

Onze nieuwe aankoop, getest in Bobbejaanland: een handig opbergysteem voor leerlingen. 



 

 

Directeur aan het woord 

 

Amper 5 maanden geleden prijkte dit beeld op het kaartje met onze kerst- en nieuwjaarswensen. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
We kunnen ons die lege vlakte nu nog amper voorstellen. Op een mum van tijd verscheen bouw-
laag na bouwlaag. Onze nieuwe school groeide zienderogen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De openwervendag was trouwens een groot succes! Zowel onze aannemers als architecten had-
den niet verwacht dat we die dag 500 bezoekers zouden mogen verwelkomen. Het was fijn om te 
ervaren hoe zovelen een heel gericht bezoek aan onze werf brachten.  
Leerlingen en ouders waren nieuwsgierig naar de toekomst, voor personeelsleden was het een 
unieke kans om een reëler beeld te krijgen van hun toekomstige werkplek, oud-collega’s kwamen 
met veel interesse “de toekomst” al eens bekijken, buurtbewoners wilden graag meer weten over 
het hele project, enz.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Terug naar inhoudstafel 

Tijdens de openwervendag op 22 mei kon-
den we al tot bovenop de 3

de
 bouwlaag 

klimmen. Knap uitzicht van daarboven!  
 
Nu de 4

de
 bouwlaag nog: een hele verdie-

ping wiskunde- en wetenschapslokalen! En 
dan “staat” de ruwbouw van onze nieuwe 
school er. Ongelooflijk hoe snel dat gaat.  

De maquette van ons project  
werd uitgebreid bestudeerd en  
onze architect zorgde voor de  
nodige toelichting. 



 

 

Alle bezoekers gingen op verkenning in onze nieuwbouw. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fijn dat we achteraf zoveel positieve reacties hoorden! Net als alle bezoekers zijn ook wij ui-
teraard nieuwsgierig naar het eindresultaat. 
 
Intussen bereiden we het einde van dit schooljaar voor én de start van het nieuwe.  
2016-2017 zal alleszins een schooljaar worden dat we niet snel zullen vergeten! 
 
 
Lieve Blommaerts 
directeur 
 
 

Met een beetje verbeelding is dit al een 
klaslokaal … 
 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

De meest recente versie van de kalender vind je op de site. Terug naar inhoudstafel 

Kalender juni 

Wo 1  5VZ bezoekt de gezondheidsbibliotheek en het provinciaal  
documentatiecentrum docAtlas 

 Info- en inschrijvingsavond (na telefonische afspraak) 

Do 2 09.00 - 12.00 u. Kennismaking met HBO5 voor 6VZC - Lier 

15.00 - 16.35 u. Science fair voor 3WET en 4WET 

Vr 3 VM  Presentatie GIP voor 6VZ - Tirolerhof 

Stage 7KZ en 7TBZ/Z 

Ma 6  Rapport 5 voor de derde graad aso en tso 

 Stagerapport 4 voor 5VZ 

Di 7   

Wo 8 12.30 - 15.00 u. Strafstudie 

20.00 u. Vergadering oudercomité 

Do 9   

Vr 10  Rapport 5 voor de tweede jaren A-stroom en de tweede graad 
aso en tso 

 Start examens derde graad aso en tso 

Stage 7KZ en 7TBZ/Z 

Ma 13   

Di 14  Rapport 5 voor de eerste jaren A-stroom 

Wo 15  Rapport 4 voor 5 en 6 VZ 

 Start examens tweede jaren A-stroom en tweede graad aso en 
tso 

Do 16   

Vr 17  Start examens eerste jaren A-stroom 

Stage 7KZ en 7TBZ/Z 

Ma 20  Start examens 6VZ 

 Start examens 5VZ 

Di 21   

Wo 22   

Do 23  2A en 2B gaan op tweedaagse naar Bokrijk 

Vr 24  Deliberaties  - administratieve vrije dag voor leerlingen van de 
derde graad 

 2A en 2B gaan op tweedaagse naar Bokrijk 

14.00 u. Deadline FlaSJI juli 

 

Ma 27 

 Deliberaties - administratieve vrije dag voor alle leerlingen 

 Stagerapport 3 voor 7KZ en 7TBZ/Z 

08.25 - 11.00 u. Strafstudie 

19.30 u. Proclamatie van zesde en zevende jaren 

Di 28  Deliberaties - administratieve vrije dag voor alle leerlingen 

Wo 29  Jaarrapport voor alle leerlingen 

15.00 - 19.00 u. Oudercontact voor alle leerlingen 

Do 30  Inschrijvingen 

Vr 1 09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen 

14.00 - 17.00 u. Inschrijvingen 

Za 2 09.00 - 12.00 u. Inschrijvingen 

 

http://www.sji-borsbeek.be/index.php/?option=com_content&view=article&id=18TARGET=%22_blank%22


 

 

Boeken 
 

 

Onze samenwerking met de Iddink boekenfondsservice loopt door. 
 
Op het einde van het schooljaar moet je uiteraard je huurboeken terug inleveren. 
Begin juni krijg je van Iddink een inleverformulier toegestuurd dat je bij de huurboe-
ken voegt op het ogenblik van inlevering. Verlies het document niet. Alle boeken 
die op het formulier staan moet je inleveren.    
 
Je kan je boeken enkel tijdens het oudercontact van 29 juni inleveren op school 
(lokaal II009).   
Zorg vooraf dat de huurboeken terug in de oorspronkelijke staat zijn. Verwijder 
schrijfsels, losse notitieblaadjes en kaftpapier. Vergeet niet om ook de bijlagen en 
andere toebehoren zoals cd-rom’s in te leveren. 
Stop de boeken, samen met het inleverformulier, in een stevige plastic zak. 
Kleef de zak goed toe. 
De boeken die je op 29 juni niet inlevert, moet je zelf op jouw kosten naar Iddink 
sturen.  Het adres vind je op het inleverformulier. 
 
Heb je een vakantietaak, bijkomende proef, ingangsexamen, …?  Dan kan je een 
boek langer bijhouden.  Je moet dit telefonisch melden aan Iddink Boeken-
fondsservice. Op deze manier kan jouw melding meteen worden verwerkt  en krijg 
je geen boeterekening voor een niet ingeleverd boek. Je kan de boekenfondsservi-
ce elke werkdag bereiken op het nummer 014 30 41 70, van 8.30 u. tot 18.00 u. 
Je vermeldt je naam en klantennummer (dit vind je op het inleverformulier) en het 
boek dat je langer wil behouden. 
Begin september word je eraan herinnerd dat je de behouden boeken nog moet in-
leveren. Deze boeken moet je zelf  terugsturen, vóór eind september, naar het 
op het inleverformulier vermeld adres. 
 
Ook dit jaar kan je je schoolboeken weer digitaal bestellen bij de boekenfonds 
service via www.iddink.be. Dit kan vanaf 29 juni. Indien je thuis niet over een com-
puter met internetaansluiting beschikt, kan je ook bestellen op één van onze 
schoolcomputers op 29 juni tijdens het oudercontact.   
Iddink dringt erop aan om de boeken ten laatste op 4 juli te bestellen. 
 
De boeken worden geleverd op het thuisadres.  Alleen klassikale nabestellingen 
worden je via de school bezorgd. 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Te weten… belangrijke data 

 
 

27 juni 
 

10.00 u. We verwachten de leerlingen van de 6de en de 7de jaren op school.   
  De klassenleraars delen de resultaten mee.  
  (6aso: II009, 6GWW: IIT12, 6STW: II007,  6VZA: II101, 6VZB, II103, 6VZC: II105,  
  7KZ: II201, 7TBZ/ZA: II203, 7TBZ/ZB: II205) 
19.30 u.    Proclamatie van de 6de en 7de jaren in sporthal Ter smisse.  
 

29 juni 
 

10.00 u. We verwachten al onze leerlingen, behalve de leerlingen van de 6de en  
  de 7de jaren, op school in schoolkledij. 
 
10.15 u.     Alle leerlingen gaan naar het lokaal om samen met hun klassenleraar(s) hun rapport 
                  in te kijken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.15  u. We sluiten buiten gezellig samen af met een lekker drankje. 
 
11.45 u. Einde schooldag 
 
15.00 u.- 19.00 u. Oudercontact 
 
We verwachten dat alle leerlingen hun rapport persoonlijk afhalen, vergezeld van een ou-
der of een andere contactpersoon. Het is erg belangrijk de resultaten samen te kunnen be-
spreken met de klassenleraars en de vakleerkrachten om een juiste keuze te kunnen maken voor 
het schooljaar 2016-2017.  
 
De CLB-medewerkers hebben het tijdens het oudercontact zeer druk. Je kan ook telefonisch een 
afspraak maken op het nummer  03 443 90 20.  

 
 

1A II304 2A II105 

3ECO-
HW-
WET 

I201 

4ECO-
HW-
WET 

I118 
5ECO-
HW 

I205 

1B II306 2B II111 3STWA IIT41 4STWA I210 5GWW IIT12 

1C II305 2C II201 3STWB I117 4STWB I109 5STWA II009 

1D II203 2D I212 3STWC I119 4STWC I115 5STWB I209 

1E II103 2E IIT22 3VVA II215 4VVA II217 5VZA IIT32 

1F IIT11 2F II108 3VVB II232 4VVB II234 5VZB IIT33 

1G IIT52 2G II109             

1H II101 2H II303             

1I IIT42                 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

 

 

HET SCHOOLJAAR 2016-2017 start op donderdag 1 september 

om… 
 

 

9.00 u. voor alle eerstejaars 
 
9.30 u.  voor alle andere leerlingen  
               (Let op! Dit is anders dan de vorige jaren). 
 
De eerste schooldag eindigt 
  

 voor de leerlingen van de eerste graad om 15.45 u.   
 voor alle andere leerlingen om 15.45 u. of om 16.35 u. afhankelijk van 

het lessenrooster. 

Belangrijke mededeling voor alle ouders 
 
We vragen om tijdens het oudercontact het herinschrijvings- en keuzestrookje voor 
het volgende schooljaar in te vullen en af te geven aan de klassenleraar.  
Alle strookjes moeten ten allerlaatste in ons bezit zijn op maandag 4 juli  om 
12.00 u. Wanneer we de keuze niet tijdig kennen, kunnen we helaas geen plaats 
reserveren en bestaat de kans dat we uw zoon of dochter geen plaats kunnen  
geven in de studierichting van zijn/haar keuze. 

Dag van de leerling op 17 mei. 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

 

Terug naar inhoudstafel 

3aso toont waar jij op reis gaat 
 

 
De leerlingen van 3aso hebben een projectje uitgewerkt in het kader van de lessen 'toerisme in 
de wereld' voor het vak aardrijkskunde. Ze wilden namelijk eens onderzoeken welke landen onze 
leerlingen zelf al hebben bezocht en in welke mate. 
 
 
De klas werd verdeeld in groepjes die in de loop van het schooljaar verschillende opdrachten uit-
voerden. Er werd een bevraging opgesteld en verspreid in alle klassen, de enquêteformulieren 
werden opgehaald en statistisch verwerkt door weer een andere groep, en ten slotte gingen de 
kaartenmakers aan de slag. Zij stelden een legende op, kozen gepaste kleurtjes en gingen dan 
een grote, blinde kaart te lijf met behulp van de atlas. En op het resultaat mogen ze trots zijn! Op 
de foto zie je ze met 'hun' kaart :-). 
 
 
Nieuwsgierig naar de resultaten? Spring eens binnen in lokaal I 117! 



 

 

Familienieuws 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdens 

 

30/04/2016 Mevrouw Maria Van den Brande (geb. 28/10/1921) -  

   overgrootmoeder van Lena Peeters 2G 

06/05/2016 De heer Robert Louis Clabost (geb. 31/03/1941) - groot-

   vader van Wesley Clabost 2F 

Terug naar inhoudstafel 

Ze zijn goed en ze worden alsmaar beter. Hier zie je drie van onze vertrouwensleerlingen (de 
Ears, in de schoolgangen herkenbaar aan de rode sjaal en de intelligente blik). Amber, Jolien en 
Ines op een bijscholing.  



 

 

Fietsplaatjes 

Wil je ook een fietsplaatje? 
 
Dit geldt voor  iedereen die naar onze school gaat. Je kan ermee tonen dat 
dit echt wel jouw school is en elke maand maak je kans op een leuke prijs. 
Al wat je moet doen is checken of je fiets in de FlaSJI staat. 

Terug naar inhoudstafel 

 

Naar deze fiets hebben we lang staan kijken. Hij is te mooi om waar te zijn. En dan die diagonale 
lijn van dat fietsplaatje! We zouden zeggen: een beetje speels, een weinig stoer, wellicht ook 
enigszins casual. Maar, en onthoud dit, zeker niet minder duidelijk als boodschap naar de lezer 
toe! 
 
Kortom: wie deze fiets bezit, houdt van zichzelf. En wij doen daar nog een attentie bovenop. De 
eigenares mag eens aankloppen bij mevrouw Blommaerts. Proficiat! 
 



 

 

Wandeling door de geschiedenis van onze school 
 

  
7. 
In 1929 diende de school een aanvraag in tot de heropening van de Normaalschool voor  
Fröbelonderwijzeressen. Op 14 juni gaf het ministerie hiervoor de toelating. Maria Mediatrix 
opende de deuren met 11 leerlingen. De school (de École Moyenne) telde 204 leerlingen 
waaronder 145 internen. In 1931 richtte Maria Mediatrix voor het eerst de volledige cyclus 
van drie jaren in en opende ze ook een Franse sectie. In datzelfde jaar kwam in de plaats 
van het knechtjeshuis en een gedeelte van de stallingen een nieuw noviciaatgebouw. Kardi-
naal van Roey zegende het in mei 1932. In 1937 schakelde de École Moyenne over naar de 
Moderne Humaniora (later de Middelbare School voor Familiale Opleiding en nog later de 
Sociaal Technische School). In datzelfde jaar verloor het klooster een deel van haar gronden 
door de dorpsuitbreiding aan de Weverstraat en de de Robianostraat.  
 
In 1936 werd een noviciaat en de gaanderijen bijgebouwd. Ook de woning van de directrice 
werd uitgebreid. 
 
In 1937 zakten de eerste vervolgde zusters vanuit Duitsland af naar Borsbeek. Vanaf sep-
tember 1939 verblijven regelmatig Belgische soldaten in de schoolgebouwen. Op 21 novem-
ber brengen de leerlingen het toneelstuk “De Panter” voor de ingekwartierde soldaten en hun 
officieren. Vanaf 23 januari 1940 zijn permanent Belgische soldaten gelegerd in het klooster/
de school. Officieel waren 272 soldaten gehuisvest in de school en op het gelijkvloers van het 
noviciaat en pensionaat.  
 
10 mei 1940 betekende een nieuwe en zware verstoring van het schoolleven. Na Duitse 
bomaanvallen op Borsbeek, werden de kinderen naar huis gestuurd. Het klooster, waarvan 
de zusters oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig waren, kwam onder toezicht na een valse 
beschuldiging de Duitse vliegtuigen aanwijzingen gegeven te hebben tijdens de aanvallen. 
Op 15 mei ontruimden de Belgische soldaten het klooster en op 17 mei stonden de Duitse 
invallers in Borsbeek. Nadat ze een granaat op het klooster hadden geschoten, wat het been 
kostte van zuster Floriana, vroegen de Duitse officieren ... een bad. Vanaf 18 mei nam de 
school de draad weer op met 30 internen en 50 externen. Een dag later doorzochten de Duit-
sers het klooster. Op 3 september namen militairen een deel van de school in. Op 19 oktober 
moest de hele dorpsschool plaats maken voor de militairen. In januari 1941 werden 800 Duit-
se militairen ingekwartierd.  

Terug naar inhoudstafel 



 

 

Hoe zou het zijn met Ashley Vercauter? 
 

Een oud-leerling aan het woord 
 

Terug naar inhoudstafel 

Om een oud-leerling Verzorging te vinden die ondertussen aan de slag 
is in een stageplaats van het SJI ging ik te rade bij de Tirolerhof-
collega’s. Zij brachten me in contact met Ashley Vercauter, een leer-
ling die vorig jaar bij ons afstudeerde en ondertussen al een jaar aan 
het werk is in de zorgsector. Laten we luisteren naar haar verhaal. 
 
Ashley, welke richting volgde je op het SJI? 
Sinds het eerste middelbaar volgde ik bso op het Sint-Jozefsinstituut en 
na mijn zesde jaar Verzorging koos ik voor het specialisatiejaar Thuis-
en Bejaardenzorg/Zorgkundige. Daarin studeerde ik in juni 2015 af. 
 
Welke richting ging je uit na je SJI-tijd? 
Ik heb het geluk gehad direct aan de slag te kunnen in het rust-en verzorgingshuis Rustenborg in 
Wijnegem waar ik de algemeen verzorgende taken mee op mij neem. Rustenborg had vorig jaar 
in juni naar de school gemaild met de mededeling dat er een voltijdse job was vrijgekomen, ik 
heb daar direct op gesolliciteerd en in juli was ik daar aan de slag! 
 
Waarschijnlijk krijgen jullie regelmatig SJI’ers op stage. Wat is je gevoel daarbij? 
Ik vind het altijd heel fijn om met stagiaires te mogen werken. Omdat ik zelf pas van de school-
banken en stageperiodes kom, kan ik hen op specifieke dingen wijzen waar oudere collega’s niet 
meer echt op letten. Het is gewoon heel positief dat ik hen nu dingen kan bijbrengen en hen door 
die periodes kan heen helpen. 
 
Heeft jouw opleiding in het SJI je geholpen in het verdere leven? 
Absoluut en dan denk ik natuurlijk voornamelijk terug aan onze stageperiodes. Vanaf mijn eerste 
stage was het duidelijk dat ik de weg van de bejaardenzorg wilde inslaan en daar ben ik niet 
meer van afgeweken! 
 
Wat is je echt bijgebleven van je tijd op onze school? Een leuke anekdote misschien…? 
Ik weet vooral nog dat ik het SJI in het begin een heel strenge school vond, maar naarmate we 
ouder werden, viel dit eigenlijk best goed mee. 
Ook de kleine klasgroepen in het bso heb ik altijd als positief ervaren. 
En dan zijn er natuurlijk vooral mijn jaren op het Tirolerhof, waar ik met veel plezier aan terug-
denk. Het was er veel kleinschaliger, persoonlijker, we hadden een heel andere band met de 
leerkrachten en er mocht ook veel meer! 
Op mijn rapport stond eens: “De school is één groot feest voor jou”, en dat was het ook. Ook al 
ging ik niet graag naar school, ik had een leuke vaste vriendengroep waarmee het altijd gezellig 
was. En ja, de eindejaarsreis naar Barcelona ga ik ook nooit vergeten… What happened in Bar-
celona, stays in Barcelona…”  
 
En welke leerkrachten draag je nog steeds een warm hart toe? 
Namen noemen zou afbreuk doen aan al die andere leerkrachten Verzorging die ons zoveel  
hebben bijgebracht. Ze konden ons allemaal van alles bijleren, stonden echt achter jou, spraken 
je moed in als het even minder ging, ze bleven in je geloven en hebben ons echt wel door die  
jaren heen geholpen. 
 
Een algemene pluim voor de leerkrachten van het Tirolerhof dus! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou het nog afgelopen zijn met…… ExtraZ? 
 
Beste leerlingen en sympathisanten 
 
Vorig schooljaar verscheen er in elke SJI-info een artikel over de kortfilm ‘ExtraZ’ en alle voorbe-
reidingen die bij zo’n project komen kijken. De lezer werd getrakteerd op een kijkje achter de 
schermen en leerde ondertussen heel wat bij over het script, de financiering, het decor, de ac-
teurs, de opnames en zoveel meer. 
 
De film is in oktober in première gegaan en werd sindsdien ingestuurd naar kortfilmfestivals in 
diverse landen over de hele wereld. Met enige fierheid kunnen wij nu het volgend lijstje tonen van 
nominaties en prijzen die ‘ExtraZ’ reeds te beurt vielen:  

 
Hollywood Sky Film Festival 2016: official selection 
Siouxland Film Festival – February 2016: official selection 
Rincón International Film Festival Puerto Rico 2016: official selection 

     Worldfest Houston – International Film Festival: Gold Remi Award voor ‘Best Comedy 
original’ 
Sundance Channel Belgium Shorts Competition: official selection (wedstrijd loopt nog) 

 
Je kan de verdere ontwikkelingen nog steeds volgen op de Facebookpagina van Extraz.  
 

Katleen Poppe 

Dag van de leerling. 

Terug naar inhoudstafel 

https://www.facebook.com/kortfilm.extraz/


 

 

Boeckenbergloop: de toppers 
 

 

 
 
 
 
 

1stejaars (2 km) 
 
Ilias Ettoufahni 1C : 8 min 10 sec. 
Jonathan Ost 1F: 8 min 34 sec. 
Tiger Asarby 1F : 8 min 35 sec. 
Toma Kalajdzini 1E : 8 min 36 sec. 
 
Beau Nuyts 1A : 9min 36sec. 
Dagmar Michielsen 1E : 10min 37sec. 
Naomi Naets 1H : 10min 50sec. 
 
2dejaars (2 km) 
 
Krystian Szalka 2F: 7 min 31 sec. 
Arlind LIhay 2D : 7 min 55 sec. 
Osama Ettoufahni 2D : 8 min 10 sec. 
 
Trinity Vangenechten 2E : 9 min 33 sec. 
Chimaa Migou 2E: 9 min 53 sec. 
Zahra Coremans 2F : 10 min 46 sec. 

3dejaars (3 km) 
 
Othmane Hajou 3STWC : 11 min 24 sec. 
Ilias Bel Hasnioui 3 STWB : 12 min 21 sec. 
Jef Indekeu 3 STWC : 12 min 53 sec 
 
 
Julie Elst 3VV : 14 min 54 sec. 
Ine Totté 3VV : 15 min 29 sec. 
Nynke Brouwers 3STWA: 15 min 38 sec. 
 

4dejaars (3 km) 
 
Miguel Moulaert 4STW : 12 min 50 sec. 
Zeno Adriaens 4STW : 13 min 02 sec. 
Yannick Pé 4STW : 13 min 48 sec. 
 
Lise Gilaude 4STW : 16 min 38 sec. 
Gitte de Laet 4STW: 18 min 03 sec. 
Emma Van den Wyngaert  4VV : 18 min 36 sec. 

Terug naar inhoudstafel 



 

 

 
 
 

 
 
 

5dejaars STW-aso  (4 km) 
 
Jeroen de Haan 5STWA : 16 min 51 sec. 
Simon Garroy 5GWW: 17 min 01 sec. 
Benjamin Van Campenhout 5GWW: 20min 19 sec. 
 
Sandy Daems 5GWW: 21min 01 sec. 
Lies Goorden 5STWA : 22 min 32 sec. 
Ilham Ibannamaran 5STWA : 23 min 30 sec. 
 
 
5dejaars VZ (3 km) 
 
Kurt Devriese : 10 min 57 sec. 
Thibeau Homans : 13 min 36 sec. 
Bart Geerts : 18 min 08 sec. 
 
Jessie Aerts : 16 min 40 sec. 
Ellen Verwerft : 20 min 32 sec. 
Nathalie Mcheik : 21 min 57 sec. 
 

6dejaars aso-tso  (4 km) 
 
Gregory Gomez 6STW : 15 min 30 sec. 
Samrat Thapa 6STW : 18 min 49 sec. 
Mohammed Badr 6ECO : 19 min 57 sec. 
 
Fran Van den Bergh 6STW : 20 min 18 sec. 
Jolien Van Pee 6HW : 20 min 20 sec. 
Margot Lambrecht 6STW : 20 min 37 sec 

6dejaars VZ (3 km) 
 
Nog niet gelopen. 
 
7dejaars (3 km) 
 
Brecht Van Rompaey : 12 min 31 sec. 
Lars van den Putte : 18 min 18 sec. 
 
Kim Merckx : 14 min 48 sec. 
Ine van de Vyfeyke. : 14 min 48 sec. 
Evi Jacquemain : 18 min 26 sec. 
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