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"Voor eigen volk een
podiumplaats veroveren"
BASILE DUYCK HOOPVOL NAAR INTER
CLUB VEURNSE ZWEMVERENIGING
VEURNE O Komende zondag maakt de Veumse
Zwemvereniging zich op voor de jaarlijkse orga
nisatie van zijn manche van de Henri Lecluyse
interclubwedstrijd. Voor Basile Duyck wordt het
zijn seizoensopener. Na zijn gouden medaille van
vorig jaar hoopt de Veumse zwemmer op een
nieuwe podiumplaats.

Basile Duyck maakt dit jaar andermaal een hoofddoel van het zomer
criterium. (Foto MG)

De 16-jarige Basile Duyck is in·
middels al aan zijn elfde zwem·
seizoen begonnen. "Al van
kindsbeen af had ik een grote
interesse in de zwemsport",
legt de jonge Veurnenaar uit.
"Samen met mijn zus, Michel
le Duyck, schreef ik me op jon·
ge leeftijd in bij de Veurnse
Zwemvereniging en intussen
ben ik er kind aan huis. Ik ben
er heel tevreden over de bege·
leiding die ik er krijg. Trainer
Pieter Bartholomeus heeft het
heel druk, maar hij doet veel
voor ons."
De Henri Lecluyse interclub
wedstrijd wordt traditioneel be
gin februari in het Veurnse
zwembad georganiseerd. "Voor
mij wordt het de eerste wed
strijd van het seizoen, want ik
was eerder dit jaar even buiten
strijd wegens ziekte. Vorig jaar
pakte ik er goud op de 400 me
ter wisselslag bij de 15-16-jari
gen. Ook komende zondag
hoop ik voor eigen volk een po
diumplaats te bemachtigen.
Twee weken later staat er een
wedstrijd in Zwevegem op de
kalender en daar mik ik even
eens op het podium."
De jonge Veurnenaar legt zich
vooral op schoolslag toe. "Het

is mijn favoriete en bijgevolg
ook beste slag", legt de student
mechanische vormgegevings
teclmieken aan het Veurnse
VTI uit. "Vooral op de kortere
afstanden, 50, 100 en 200 me
ter, presteer ik het best. Ik heb
ook een zevental clubrecords
op mijn naam staan, van de 50
meter schoolslag bij de 13-14jarigen tot de 1.500 meter vrije
slag in mijn huidige leeftijdsca
tegorie, de 15-16-jarigen."
ZOMERCRITERIUM
Ook voor de rest van 2017 stelt
Basile nog enkele ambitieuze
doelstellingen voorop. "Ik wil
onder de minuut duiken op de
100 meter crawl, enkele limiet
tijden zwemmen voor het BK
en goud behalen op het Vlaams
zomercriterium op de 100 me
ter schoolslag. Ook vorig jaar
behaalde ik een viertal medail
les op dat zomercriterium.
Eind februari staat ook het
Vlaams kampioenschap op het
programma. Daar zal de con
currentie echter net iets te
groot zijn om naar een podi
umplaats te zwemmen", be
sluit de Veurnse zwemmer met
de nodige zin voor realisme.
(SB)

