8th Serbian Open Freediving Championship

Na een vlucht van amper twee uur, zetten wij
voet aan wal in een, voor ons, nog ongekende
plek van Europa. Servië is niet meteen de plek
waar je aan denkt als vakantiebestemming.
Maar al gauw wordt duidelijk dat we ons
hierin vergissen.
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De hoofdstad Beograd of Belgrado dat
ongeveer 1.800.000 inwoners telt, heeft
zoveel te bieden dat we ogen tekort komen
om de schat aan oude en moderne
architectuur te aanschouwen alleen. De stad
bezit daarnaast een schat aan activiteiten,
musea, markten, ambachtelijke snuisterijen en
heeft een bewogen geschiedenis. Helaas, onze
tijd is beperkt en een wandeling zit er niet
meteen in.
Met Mladen Jovanovic, onze gastheer, en
Wouter Van Crombruggen, als enige Belgische
deelnemer trekken we naar het zwembad van
Milan Gale Muškatirović, want voorzitter Uros
Kojic en main judge Petar Bojovic van AIDA
Srbija (Serbia) wachten ons op voor de 8e
Serbian Open Freediving Championship.

Achter de grijze gevelwand van een oud
sportcomplex onthult zich een modern ogend
gedeelde, waarbinnen een olympisch bad
onder een laag uitstekend plafond prijkt,
verlicht door hoge glaswanden achter een
tribune. Met een organisatie druk in de weer,
worden de laatste voorbereidingen op punt
gesteld en kan de briefing beginnen.
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De vier juryleden worden voorgesteld en het
reglement wordt kort overlopen. Aan de
wedstrijd namen zo’n vijftig atleten deel uit
diverse uithoeken van het continent. S’Avonds
is het dan weer gezellig tafelen met iedereen,

worden gedachten gewisseld, maar worden
vooral de prijzen uitgereikt.
Onze landgenoot ging ervan door met een
negende plaats in de STAT en presteerde
hiervoor een 05’06”, achterna gezeten door
de Serviër Jovanovic met 05’04”.

Pijnlijk wordt, wanneer we ’s ochtends (lees ‘s
middags) met kleine oogjes overeind komen,
Wouter met lepel en casserole trommelend
door de slaapkamer holt… dat laatste was wat
overdreven :P
Toch wilde iemand nog iets van de binnenstad
zien, alvorens koers naar België te zetten. De
dag, of wat er nog van overbleef heeft nog
een leuke short trip opgeleverd met leuke
stadszichten, rakija, stadszichten, rakija, ...

Mladen Jovanovic en Wouter Van Crombruggen

De Sloveense Artnik Alenka ging voor het goud
bij de dames in het DYN met 150m. Voor wat
de heren betreft in het DYN, pakte Jeranko
Samo de eerste plaats met 200m, gevolgd
door de Sloveen Lovsin met 162m en Tony
Helm(Griekenland) met 151m.

Belgrade by night door Wouter

artikel: Filip West

De Kroaat Moretti mocht een medaille in
ontvangst nemen voor een DNF van 138m.
Ook Andus Stefan(Servië) mocht met
tevredenheid terugblikken op een 2e plaats in
het DNF met 127m.

MLaden Jovanovic en Stefan Andus

Na een stevig dinner werd er tot in de vroege
uurtjes gevierd en mocht een goeie servische
rakija er niet aan ontbreken, aldus Mladen ;)

