Robbe De Coster naar BK zwemmen
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"Selectie voor EYOF"
• MIDDELKERKE/SNAASKERKE- Het kruim
van het Belgisch zwemtalent verzamelt dit
weekend in het olympisch zwembad Wezenberg in Antwerpen. Onder hen ook de 15jarige Snaaskerkenaar Robbe De Coster, lid
van de Middelkerkse afdeling van zwemclub
Co ast.
Robbe De Coster zal er deelnemen aan 50, l 00 en 200 meter
schoolslag, de 100 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag. "Mijn doel is vooral om
wat besttijden te zwemmen. Op
bepaalde afstanden kan dit garant staan voor een finale- of podiumplaats. Samen met mijn
trainer Pieter Moerman heb ik
me voornamelijk gefocust op die
400 meter wissel, waarin ik te
water ga met topper Ward Bauwens. Ik ben nog jong en de diversiteit in de disciplines moet
ervoor zorgen dat ik een completere zwemmer word", vertelt de
student Latijn aan het Sint-Andreasinstituut in Oostende.
Robbe is al van kindsbeen niet
meer uit het water te krijgen. "Ik
heb eigenlijk altijd al gezwommen. Na de watergewenning in
Oostende sloot ik me meteen aan
bij de club in Middelkerke. Ik
vind het nog steeds erg plezant
om te gaan trainen en me te meten tijdens de meetings."

In het krachthonk
"Momenteel train ik een zestal
keer per week. Daarnaast werk
ik op eigen houtje ook nog wat
aan mijn kracht door thuis wat
oefeningen te doen. De afgelopen weken hebben we het iets
rustiger aan gedaan met het oog
op dit Belgisch kampioenschap.
Ik ben er niet aan mijn proefstuk
toe, maar het is wel voor het
eerst dat ik zal wedijveren met
de absolute top in ons land."
"Vroeger kwam ik telkens aan
de start van de jeugdkampioenschappen. Onlangs heb ik al eens
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kunnen proeven van de sfeer op
de Vlaamse kampioenschappen.
De druk is er toch iets groter,
vooral ook omwille van het feit
dat er een pak bekende gezichten
aanwezig zijn."
" Ik heb heel wat ambitie. Zeker
op termijn, maar nu zou ik me
vooral willen selecteren voor het
EYOF (European Youth Olympic Festival, red.) in Utrecht.
Daarvoor moet ik binnen mijn
leeftijdscategorie zien te zegevieren. Ik krijg dit weekend de
kans om me hiervoor te plaatsen
en zal zeker niets aan het toeval
overlaten."
(SD)

