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ZAID (14) UIT IRAK MAG IN JULI MEEDOEN AAN BELGISCH JEUGDKAMPIOENSCHAP

"Zwemmen is mijn uitlaatklep"

Zaid aan het werk in het zwembad van Middelkerke, waar hij zes dagen op zeven minstens twee uur per dag baantjes trekt. - Benny Proot

Zaid Aubdullhussen (14) is een doorbijter. Sinds zijn vlucht uit Irak trekt hij zes dagen op zeven van het opvangcentrum in
Koksijde naar het zwembad van Middelkerke, een trip van 40 minuten met het openbaar vervoer. Zijn motivatie wordt beloond: in
juli mag de jongen meedoen aan het Belgisch jeugdkampioenschap zwemmen.

GUDRUN STEEN
De 14-jarige Zaid komt uit Irak. Na een gevaarlijke tocht van twaalf dagen kwam hij samen
met zijn vader en broer aan in België. Hij woont sinds september in het opvangcentrum
van Fedasil in Koksijde. "Mijn moeder, zus en andere broer zijn in Irak gebleven omdat de
overtocht te gevaarlijk was. Als we onze verblijfsvergunning hebben, laten we ze
overkomen", vertelt Zaid. "Ik zwem al van mijn negende en was in Irak een kampioen. Op
de Dubai International Aquatics Championship heb ik nog een gouden medaille behaald.
Toen ik hier in september in Koksijde aankwam, wilde ik direct het zwembad induiken.
Sindsdien train ik zes dagen op zeven in Middelkerke met het team Coast. Ik won
ondertussen een paar medailles op clubkampioenschappen, maar het hoogtepunt wordt
het Belgisch jeugdkampioenschap in Charleroi."

Zaid (14) uit Irak verzamelde al veel medailles. Hij wacht in
het asielcentrum van Koksijde op een
verblijfsvergunning. - Gudrun Steen

Onzekerheid
Zwemmen is voor Zaid een uitlaatklep. "Het is niet gemakkelijk om voortdurend in onzekerheid te leven. We wachten al meer dan een half
jaar op het tweede interview voor een verblijfsvergunning. Ook in het opvangcentrum is het niet altijd even prettig. We kunnen ons eigen
potje niet koken, slapen met verschillende mensen op één kamer en dagelijks doe ik over een enkele tramrit naar Middelkerke veertig

minuten. Maar zwemmen is mijn passie."

Eerste vluchteling
Zwemtrainer Pieter Moerman gelooft in Zaid. "Het is de eerste keer dat we in ons team een vluchteling trainen, maar het is een boeiende
ervaring. Zaid is bijzonder gemotiveerd. Elke dag, behalve op zondag, zwemt hij anderhalf tot twee uur en tijdens de vakantie komt hij tot
twee keer per dag. Een hele opgave, zeker als je weet dat hij met het openbare vervoer komt. Zaid mag meedoen aan het Belgisch
kampioenschap, maar de titel van Belgisch kampioen zal hij niet kunnen krijgen want hij heeft onze nationaliteit nog niet. Als hij de top drie
haalt, krijgt hij uiteraard wel zijn medaille. Vlinderslag is zijn sterkste punt en ook rugcrawl en crawl kan hij goed. Dat zijn dan ook de drie
zwem-slagen waarmee hij zijn kans zal wagen in het weekend van 22 juli. Hoewel hij vooral Engels praat, begrijpt hij wel al heel wat
Nederlands. In ons team is hij goed aanvaard."

De lat ligt hoog
Als we bij Zaid peilen naar zijn ambitie legt hij de lat hoog: "Ik zou graag meedoen aan de Olympische Spelen onder de Belgische vlag."
Daarvoor is het volgens Pieter Moerman nog wat te vroeg. "Hij is groot en sterk en traint veel, maar het valt af te wachten of hij die inzet de
komende jaren zal aanhouden. De Spelen zijn het hoogste niveau, dus dat wordt nog zwoegen." Het team Coast afdeling Middelkerke
doet in het weekend van 22 juli met zeven jeugdzwemmers mee aan het BK.
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