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Zeilers draaien in
hitte warm voor WK's
BlAIRGOWRIE
- De Nederlandse
zeiltop - uitgezonderd de Yngling-kernploeg,
die volgende
maand het WK vaart in Miami is in Australië en Nieuw-Zeeland
aan het olympische seizoen begonnen. Het is letterlijk 'warmdraaien': tijdens de open Australischè
titelstrijd
liep het
kwik op tot 42 graden. Marit
Bouwmeester (Laser Radial) en
broer Roelof (Laser) hielden het
hoofd koel en voeren zich in velden van ruim 125 zeilers bij de
eerste acht.
Marit begon brutaal met het
winnen van de eerste van twaalf
races, maar kon uiteindelijk niet
op tegen Sarah Blanck. De
Nieuw-Zeelandse won vijf manches en kwam uit op 20 punten.
De zeilster uit Warten werd vijfde met onderrneer
nog een
tweede plaats, twee derde- en
drie vierde plaatsen. Ze kwam
uit op 60 punten ..
Met het oog op de olympische kwalifica,.tie was het voor
Bouwmeester
aardig dat ze
haar Haarlemse
rivale Gea
Jut jens negen plaatsen voorbleef. Maar de Friezin beseft dat
pas op het WK - half maart in
Auckland - beslissingen kunnen vallen over wie ons land in
augustus vertegenwoordigd
op
de Olympische Spelen.
Net als haar broer en zus (Anneke werd 28ste in de Radial; zij is

Marit Bouwmeester
stralische titel.

nog altijd niet geheel hersteld
van een aanvaring met een motorboot, afgelopen zomer) blijft
Marit Bouwmeester tot en met
het WK 'down under'. Bijna drie
maanden voorbereiding
moet
op de mondiale titelstrijd resulteren in een plaats bij de beste
acht. Pas dan komt het olympische ticket serieus in beeld
voor eerstejaars-seniore.
Roelof wist een van de twaalf
manches te winnen. Hij kwam
verder twee keer als derde over
de finish, maar verspeelde terrein door in de finale twee keer
34ste te worden. Bouwmeester
werd achtste met 87 punten, 55
meer dan de Australische winnaar Thom Slingsby. Hij won
vier races. Rutger 'van Schaardenburg Was op de vierde
plaats de beste Nederlander.
Het WK Laser wordt begin februari gehouden in het Australische Terrigal. Het is niet het eerste zeil-WK: eind deze maand
gaat Pieter-Jan Postma zijn zilveren medaille verdedigen in
Victoria. De Finn-stuurman uit
Terkaple is gisteren vertrokken.
Hij had extra bagage mee: zeilen
voor de wereldkampioenen
in
de 470, Marcelien de Koning en
Lobke Berkhout. Zij proberen
vanaf 20 januari in Melbourne
voor de vierde keer op rij de
beste van de wereld te worden.

in actie tijdens een finale race om de open Au-
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