KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Op ziin

21

minst een waterrat

S&NfiffiV FHYS GEHI",Eq.DrcD VOOR PRESTATIES EPg *LfiFE S&\fl&NG'
K@KEiJDG/EE PAP€NE Sammy Feys werd door het gemeentebestuur gehuldigd als kampioen life saving of
ook wel reddend zwemmen genoemd. Lifesaving is ontstaan in Nieuw-Zeeland en AustraliE en is ondertussen
een wereldwiid beoefende sport waarin ook enkele Belgen zich bii de top mogen rekenen.
Bij velen klinkt de sportdiscipline
life saving - reddend zwemmen -
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niet erg bekend in de oren. Het is
dan ook een - in onze contreien

althans - minder bekende sport.
Reddend zwemmen is een sport
die ontstaan is uit de training en
opleiding van redders, als een manier voor de redders om zich aan
elkaar te meten. De sport kan zo-
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wel in het zwembad als in een
open water beoefend worden.

Reddend zwemmen is een combinatie van hindernis zwemmen en
een resem zeesporten zoals kajakken en boarden.
Met disciplines met klinkende namen zoals Ocean Man, Board
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Race, Surfski en Sur{ Race wordt

reddend zwemmen als een complete sport bestempeld.
PALMARES
Sammy bouwde al een heel mooi
paimares op: tussen 2011 en 2016
behaalde hij al verschillende keren een eerste plaats op een BK bij

zowel de benjamins, miniemen,
kadetten als junioren.
Vanaf 2016 nam hij ook deel aan
verschillende internationale wed-

strijden, zoais de Flemish International Lifesaving Champions-

hips Open Water, de Colmar
Trophy in Frankrijk en het WK

Voor zijn knappe prestatie op de Europese Kampioenschappen National Teams in Oostende in september werd
Sammy Feys door het Koksijde gemeentebestuur officieel gehuldigd. (Foto EDK)
Ocean, Long Distance Ocean N{an

en Baylvatch Susteren in Nederiand. Keer op keer behaalde hij op
deze wedstrijden verschillende
podiumplaatsen.

Als kers op de taart werd hij in

september 2017 derde op de Europese Kampioenschappen Nationai
Teams in Oostende.
Voor deze prestatie werd Sammy,

die eigeniijk in De Panne woont
maar van wie de ouders in op-

dracht van de gemeenie Koksijde

werken, door het gemeentebestuur ontvangen en met een mooi
aandenken gehuldigd.
(EDK)

