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“Golden Summer 2017” 

Het wordt stilaan een traditie De Golden Summer van het Gold Swimming Team. Ook dit jaar vochten de Goldies voor 
wat ze waard zijn tijdens de verschillende zomerkampioenschappen. Na de schitterende prestaties op het Gold 
Eendjescriterium te Zwevegem, het Vlaams Zomercriterium te Antwerpen, het  Belgisch Jeugdkampioenschap te Genk 
en het Belgisch Kampioenschap te Antwerpen, was het uitkijken naar het Belgisch Kampioenschap Open Water; dat 
sinds jaar en dag plaatsvindt op het Blosodomein “Hazewinkel” te Willebroek. Voor Gold was het uitkijken naar Nora 
Naessens en Michiel Deconinck die beiden 
hun titel verdedigden op de 10 km. Nora 
won de open categorie en kroonde zich op 
deze manier voor de  
6

de
 keer tot Belgisch Kampioene. Daarnaast 

brak ze ook haar eigen baanrecord met 
maar liefst 1’30”. De nieuwe te kloppen tijd: 
2:05:28. Michiel Deconinck stond aan de 
start bij de open categorie heren 10 km; hij 
werd knap 2

de 
 en dit na een spannende 

tweestrijd met de Nederlander Jorgos 
Skotadis. Michiel verlengde op deze manier 
zijn Belgische titel en verbeterde zijn tijd van 
vorig jaar met maar liefst zo’n 3 minuten. 
Op zondag stonden binnen het Open 
Watercircuit de korte afstanden op het 
programma; bij de miniemen 1.000 m ging 
het goud naar Niels Deneir. 

Het Open Waterseizoen in België wordt traditiegetrouw afgesloten met de Gold H2Open te Zwevegem; op het 
programma stond in de voormiddag de 3.000 m schoolslag & de 3.000 en 5.000 m vrije slag open categorie; eveneens 
goed voor het provinciaal kampioenschap; in de namiddag de korte afstanden. Voor Gold mochten we volgende podia 
noteren: bij de 5.000 m heren; zilver voor Dries Ongenae en tevens vice provinciaal kampioen in zowel de open 
categorie als bij de junioren. Dario Buysens pakte de provinciale titel bij kadetten. Bij de dames was de provinciale titel 
voor Nora Naessens (open categorie & seniores A). Bij de kadetten mocht Silken Deneir de gouden medaille ophalen. 
Zilver was er in diezelfde categorie voor Lara Herman. Bij de  
3.000 m vrije slag mochten we bij de miniemen een volledig Gold podium noteren; Goud: Matis Vandecasteele, zilver: 
Vande Casteele Bjarne en Brons: Niels Deneir. Bij de Dames was het goud dan weer voor Alexine Truye, zilver was er 
voor Margaux Casteur. 

Voor de ene zwemmer is de Golden Summer afgesloten en is er eindelijk (even) rust, voor de ander start het seizoen 
weer volop. Eén ding staat vast, we kunnen alvast uitkijken naar een gevulde agenda om onze duimen en vingers bij af 
te likken. 

We nodigen u alvast uit om onze zwemmers aan te moedigen op volgende grote afspraken dit najaar; ISF 
Internationales Schwimmfestival Aachen (13-15 oktober) en het Belgisch Kampioenschap klein bad (11-12 november). 
Natuurlijk kijken we ook volop uit naar het wederoptreden van Emmanuel Vanluchene, die sinds september terug volop 
aan de bak gaat om zijn Olympische droom te verlengen. Hij gaat dit najaar op zoek naar de limiet voor het EK kleinbad 
te Kopenhagen, Denemarken (13-17 december).  
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GOLD-Coach Martijn Balcaen (midden)  
met Belgische kampioenen OW Nora Naessens & Michiel Deconinck 


