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Hoe oud was je toen je begon met sportschieten?
Ik was op dat moment 6 jaar.

Hoe ben je met de schietsport in contact gekomen en waarom koos je dan 
voor de discipline die je nu beoefent?
Mijn papa was lid van SV Tongria. Toen mama en ik op een dag zijn gaan kijken 
hoe het er allemaal aan toe ging in die schietclub, heeft de toenmalige initiator 
mij voor de eerste keer een luchtgeweer in de hand gegeven en me laten schie-
ten. Vanaf toen zijn er maar weinige weken geweest waarin ik geen wapen meer 
heb vast gehad. Het werd een echte familieaangelegenheid, elke zondag om 10 
gingen we met z’n drietjes naar de schietclub.

Wat vind je leuk aan het sportschieten?
Wat ik leuk vind aan de schietsport is dat, welk niveau je ook hebt, je altijd uitda-
gingen zal vinden. Het is een sport die veeleisend is op mentaal vlak, maar zeker 
ook fysiek. Een sportieve attitude, zelfdiscipline en een goed lichaamsbesef en 
ook lichaamscontrole zijn de sleutel naar succes.

Naar wie kijk je op binnen deze sport of van wie heb je goede raad gekregen?
Binnen de internationale schuttersgroep zijn Elavenil Valerivan, Seonaid McIntosh, 
Istvan Peni, Snjezana Pejcic en Nina Christen mijn grote voorbeelden. Zij zijn mee 
de besten in hun vak. Toch zijn ze heel ‘down to earth’. Je kan ze altijd aanspreken 
en zijn altijd goedlachs.

Welk advies zou je een beginnend schutter willen meegeven?
Zoek een club die goed bij je past, met warme mensen en een proactief bestuur. 
Verder is een goede trainer, die je vanaf het begin de juiste vaardigheden kan 
bijbrengen, zéér belangrijk.

Wat zijn je doelen op korte en lange termijn?
Op korte termijn wil ik graag goed werk afleveren op het Europees kampioen-
schap in Osijek in Kroatië. Op dit EK zijn er immers nog 2 quotaplaatsen te verde-
len die leiden tot deelname aan de Spelen in Tokyo! De kans is klein, maar elke 
kans die ik krijg zal ik met 2 handen grijpen. Verder heb ik op lange termijn de 
Europese spelen, Het WK en de Spelen van 2024 in Parijs op het oog.

Hoe vaak ga je trainen en wat houden deze trainingen precies in?
Momenteel staan er altijd 5 technische trainingen gepland per week. Die duren 
elk ongeveer 3 uur. Maar de intensiteit, kwantiteit en duur van de trainingen 
hangen allemaal af van het moment in mijn weg naar een piek. Deze piek moet 
natuurlijk net komen wanneer er een grote wedstrijd plaatsvindt.
Verder werk ik een aantal uur per week aan stabiliteit, balans en uithouding in 
samenspraak met mijn kinesitherapeut. Hij behandelt me ook wekelijks 1 à 1,5 uur 
aan alle kwaaljtes die er boven water komen.

Beschouw je dit als een opoffering of anders gesteld, moet je soms dingen 
laten voor je sport?
Uiteraard kruipt er veel tijd in de sport. En om vrienden en familie regelmatig te 
kunnen zien, houd ik er een strakke agenda op na. Maar ik heb een zeer begrip-
volle groep mensen rond me die trots op me zijn en het dan ook begrijpen dat 

een training of een wedstrijd voorgaan op samen een colaatje drinken op een 
zonnig terrasje. Je mag ook niet vergeten dat het beoefenen van een topsport 
niet enkel restricties met zich meebrengt, het geeft je veel voldoening en je leert 
belangrijke levenslessen. 

Krijg je ondersteuning?
Absoluut. Ik krijg steun uit heel veel richtingen. De Vlaamse Schietsportkoepel 
staat altijd voor me klaar als er iets geregeld moet worden en zij zijn ook diegenen 
die het mogelijk maken om naar talloze internationale wedstrijden te gaan. Verder 
heb ik een hoop professionele mensen waar ik altijd bij terecht kan. Jo Frings, mijn 
persoonlijke coach; Peter Hellenbrand, de coach van de federatie; Christoph Schell, 
mijn mental coach; Joep Teeken, mijn sportpsycholoog; Kinepraktijk de Water-
kant in Nieuwpoort, waar Sandy Walgraeve me vooral behandelt; SV Wissen, mijn  
Bundesliga club. Zij zijn één grote familie voor me. Ik krijg ook steun van de 
UGent, zij maken het voor mij mogelijk om te trainen en wedstrijden te combi-
neren met mijn Masterdiploma.
Verder kan ik altijd rekenen op mijn Sponsors, die me helpen bij het financiële 
plaatje. En last but not least, mijn vrienden en familie die me ondersteunen in 
alles wat ik doe!

Welke resultaten heb je reeds behaald?
Tot nu toe ben ik meerdere malen Belgisch kampioene geworden en heb ik 
kunnen deelnemen aan allerlei soorten internationale wedstrijden. Wereld-
kampioenschappen, Europese kampioenschappen, World Cups, Internationale 
Toernooien en een Universiade. Ik ben tevreden met mijn resultaten die ik daar 
behaald heb. But the best is yet to come!

Hoe zouden we de jeugd kunnen warm maken voor de schietsport?
Ik denk dat we vooral weg moeten van het stigma rond schieten. Vaak heeft onze 
sport een negatieve sfeer rond zich hangen, maar ik wil graag kunnen tonen 
dat een wapen in de handen van een sportschutter net een middel kan zijn om 
geweldige dingen te bereiken op sportief vlak. 
Voor kinderen is het heel belangrijk om de trainingen speels en luchtig te hou-
den. Er bestaan veel spelletjes die je kan spelen met kinderen. Op die manier 
kunnen ze zich spelenderwijs inleven in de sport. Ook is positieve bekrachtiging 
van trainers en ouders een hele belangrijke factor.

Wat zijn je favoriete bezigheden tijdens je vrije tijd, favoriete film, boek, 
hobby, heb je een huisdier,…
In mijn vrije tijd maak ik graag lange strandwandelingen, trips op mijn roller- 
blades, speel ik op mijn nintendo switch, lees ik boeken (Dan Brown, Jeroen 
Brouwers) en studeer ik anatomie en fysiologie. Mijn favoriete serie is momenteel 
‘the blacklist’ op Netflix. Ik bezoek ook graag mijn familie en vrienden en ga dan 
ook vaak met onze honden wandelen.

Heb je een favoriete reisbestemming en zo ja waarom juist deze bestemming? 
Ik heb niet specifiek een lievelingsbestemming. Het zijn vooral de personen 
waarmee je reist en de sfeer die het leuk maken.

Wat is je favoriete maaltijd?
Goh, ik eet eigenlijk heel veel dingen graag. Maar als ik mag kiezen dan zal het 
toch iets uit de Thaise keuken zijn.
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