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EMMANUEL	VANLUCHENE	OVERTUIGEND	VIERDE	OP	EK	ZWEMMEN		
	
Van 13-17 december vond in Kopenhagen het EK korte baan plaats. Emmanuel Vanluchene, Gold 
Swimming Team, die overigens zijn topsport combineert met zijn studies bachelor L.O., kwam na een 
korte onderbreking van zijn zwemcarrière voor het eerst weer in actie op een groot tornooi.  
 
Manu kwam op de 1ste dag van het EK aan de start op de 100 m vlinderslag. Hij zwom een 
overtuigende 51:23 en werd hiermee 11de. Om de estafette niet in gedrang te brengen, werd beslist 
om de halve finale niet mee te zwemmen. Met 51:23 dook hij wel onder de WK-limiet voor Hanghzou 
korte baan 2018. Eerder dit jaar zwom hij ook reeds het WK-minimum voor de 100 m vrije slag en de 
100 m wisselslag. In de finales van de estafette 4x50 m vrije slag werd hij met team België 7de. Op de 
50 m vrije slag zwom hij 21.90, hiermee kon hij niet doorstoten naar de halve finales. Op zaterdag 
stond de 100 m wisselslag op het programma. Het nummer waar het allemaal om draaide. In de 
reeksen zwom hij zich naar een 53:42 (13de tijd). In de halve finale zwom Manu zich naar een 7de plek 
in 52:78 goed voor een finaleplaats op zondag. Opnieuw kon hij in de finale beter doen. Hij finishte op 
een zeer mooie 4de plaats in 52:75. 
 
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagd tornooi dat zowel op het thuisfront, als vanuit 
Kopenhagen op de voet gevolgd werd. Een kleine delegatie Goldsupporters zakte af naar 
Kopenhagen om het tornooi in levende lijve mee te maken. Voor de supporters thuis werd op 
zaterdagavond het Gold EK Supporters Café geopend. Zo kon iedereen zijn/haar idool op groot 
scherm volgen. Voor de zwemmers die volop in de examens zitten was het ook een geldig excuus om 
even de boeken aan de kant te schuiven en hun clubgenoot aan te moedigen.  
 
Na deze prachtprestatie kijken we alvast uit naar meer. Het volgende Golden doel is de Flanders 
Swimming Cup in februari. 
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