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DE PANNE 
Sammy Feys (18) veroverde  
vorige week een zilveren 
medaille op de European 
Lifesaving Championships 
i n  het ltaliaanse, Riccione. 
"Ik leef voor mijn sport", zegt 
Sammy. 

Lifesaving ontstond onder
Australische redders die hun 
levensreddende tactiek gaande 
weg verder uit-werkten tot een 
volwaardige sport.

Tijdens een competitie-wedstrijd 
wordt een 
parcours afgelegd door 
afwisselend te zwemmen, lopen, 
paddleboarden en kajàkken. 

Sammy, eerstejaarsstudent 
elektromechanica bij Vives 
Brugge, kreeg de passie voor 
watersport al van jongs af aan 
mee.

SAMMY FEYS
LIFESAVING CHAMPION 
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"Als driejarige deed ik al aan watergewenning. Later 
ging ik vaak zwemmen. Via het Flanders Coast 
Livesaving Team uit Middelkerke leerde ik uitein-
delijk livsaving kennen.  Ik vind het afwisselender 
dan zwemmen. Tijdens de training werken we onder 
meer met hindernissen. We oefenen bovendien veel 
in de zee, maar ook in het kanaal. Je vindt me 
dagelijks in het water, soms tot zelfs twee keer per 
dag. Ik ben vaak aanwezig on surfclub De Kwinte in 
Westende, maar evengoed ga ik meetrainen met de 
waterpoloclub uit Veurne of ga ik paddleboarden in 
De Panne. Ik drink niet en ga niet uit, maar dat is 
voor mij geen opoffering. Ik krijg er veel moois 
voor inde plaats."

Op 30 september behaalde hij de Europese zilveren 
plak op de Ocean Man, het koningsnummer van de 
livsaving. "Ik word gecoacht door mijn vader 
Stefaan", vertelt Sammy. "Hij behoorde vroeger tot 
de subtop in het wielrennen. Onze familiereizen 
staan steeds vaker in het teken van sport, want ook 
mijn zus is een verdienstelijke zwemster." (smk) 
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