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S*mxaty r*a&r HK en 1ffK
lif*savrng

Sammy Feys is een jong talent uit De Panne, Hij mocht al heel wat medailles

in ontvangst nemen en mag dit najaar naar het EK en WK lifesaving. "Li-

fesaving is een combinatie van zwemmen, lopen, kajakken en boarden. Een

zeer complete sport voor wie een fysieke uitdaging niet afschrikt. Vanaf eind

september zijn we aan de slag in het zwembad tot aan de Belgische Kampi-

oenschappen, die normaliter doorgaan begin mei, Dan zijn we meestal al wel

bezig in het open water, wat bij ons de zee is, ln het binnenland is dat op een

meer", legt Sammy uit. "AIs kind was ik al een echte waterrat", gaat hij verder,

"Een plas, een vijver, een fontein of de zee, niets was veilig voor mij. lk had

een onweerstaanbare drang om er in te duiken. lk begon te zwemmen in de

zwemschool van Middelkerke. 0p een keer werden we uitgenodigd v00r een

wedstrijd die doorging te Westende. Zo was ik meteen weg van deze sport."

Wat vindt Sammy zo leuk aan deze sport? "De meeste uitdagende discipline

voor mij is de Ocean Man, Dit is de combinatie van alle openwaterproeven

samen. ln 66n proef moet je een parcours afleggen in zee of op een meer, een

groter parcours per board en esn nog groter parcours per Surfski (kajak) De

verbindingsstukken worden lopend afgelegd. De eerste keer dat ik dit aflegde

als mannetje van een jaar of "l 0, lag ik stikkapot op het strand. Mijn vader

kwam met de melding dat ik een prijs had gewonnen. lk fleurde meteen

op. De gewonnen prijs bleek de kwalificatie voor de finale, later op dezelfde

dag! Door de jeugdreeksen heen werd ik er steeds beter in. En langzamer-

hand begon ik een collectle medailles en trofeedn aan te leggen, 0p mijn

vijftiende werd ik opgenomen in de Nationale Elite Jeugkern voor de Wereld-

kampioenschappen die in 2016 doorgingen in Nederland. lk behaalde er twee

Surf elke lste werkdag van de maand naar het online
winkelplatform van onze Houthulstse handelaars en klik
0p het logo van jouw handelaar. Je kriigt automatisch
een afdrukbare promotie die je kan afgeven aan jouw
handelaar en je geniet onmiddellijk van het voordeel
van de maand.

mooie finaleplaatsen en kreeg daar het gevoel dat ik met de Europese top kon

wedijveren." En Sammy bleef daarna de ereplaatsen opstrijken. Zo behaalde

hij op het EKvan 2017 een bronzen medaille op het onderdeel Surfski en een

finaleplaats in zowel de Ocean Man (9de) als Board Race (6de). 0p het BK van

dit jaar behaalde hij een gouden medaille (hinderniszwemmen), twee zilveren

(reddingscombin6 en Super Lifesaver) en een bronzen op popredden.

Al dat harde werk werd beloond! "Miin grote droom om naar Australi€ te

trekken werd begin juni werkelijkheid. Toen kreeg ik van de nationale se-

lectiecommissie te horen dat ik werd geselecteerd voor zowel de Europese

Jeugd Kampioenschappen te lerland die doorgaan in september, als voor de

Wereldkampioenschappen in Adelaide die doorgaan in november. Australid is

de bakermat van deze spor1. Me kunnen gaan meten met de besten van de

wereld in deze sport op de Australische stranden, is een ultieme kinderdroom

die wordt vervuld. Een beloning voor al het harde werk dat ik leverde. Maar

ikwil er heen op mijn best. Finales behalen in mijn disciplines is een doel op

zich. Natuurlijk droom ikvan een podium, maar die krijg je niet op bestelling.

Naast een goeie voorbereiding moet alles in een goeie plooi vallen tijdens de

wedstrijd." "Mijn voorbereiding is alleszins op volle gang. lk kon deze zomer

aan de slag als strandredder bij de gemeente Koksijde Een droomjob voor

mij: voeten in het zand of de zee, met een team instaan voor de veiligheid van

anderen met mijn aangeleerde skills als lifesaver. De laatste afstemmingen

richting Europese Kampioenschappen zijn een feit, we kunnen stilaan zenuw-

achtig beginnen worden", besluit Sammy.

Wij wensen hem alle succes toe op de komende kampioenschappen!
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