Marit Bouwmeester' betaalt tol
Door Peter·van der Meeren

MEDEMBLIK
- Ondanks een opmars in
de tweede helft yan de serie, is de Delta Lloyd Regatta voor Marit Bouwmeester op een teleurstelling uitgedraaid. De bijna twintigjarige zeilster
uit Warten leek in het voorseizoen
hard op weg naar de Olympische Spelen, maar ziet haar pogingen om Qingdao te bereiken schipbreuk lijden.
"Shit happens, maar ik geef de moed
nog niet op." _
Marit Bouwmeester kreeg de laatste maanden twee teleurstellingen te
verwerken. Ondanks een goede start
van het WKin Nieuw-Zeeland, eindigde ze als zestiende. De vijftiende
plaats was goed geweest voor een half
olvmDisch ticket, dat bij een volgende

goede klassering was omgezet in het ven met tegenzin in de boot."
gehele olympische startbewijs. VoriMarit Bouwmeester (broer Roelof
ge maand in het Zuid-Franse Hyères . werd bij de Lasers 28ste van de 59)
bleef Bouwmeester (als junior tweede miste in Medemblik de steun van een
van de wereld) opnieuw een haartje
coach. Haar begeleider in het talenverwijderd van een halve nominatie.
tenteam, Marc LittIejohn, kampt met
Nog niks aan de hand, want een plaats
ernstige rugklachten. "Ik moest alles,
bij de top-zes in Medemblik had haar zelf dO,en.Dat is lastig. Daarnaast mis
alsnog op weg naar China geholpen. je op de momenten dat het niet zo
Maar de accu van Bouwmeester was , goed gaat iemand om de dingen mee
leeg. Ze bleef op het IJsselmeer ver te bespreken."
van een finaleplaats verwijderd.
Op de 25ste plaats eindigde BouwDe zeilster uit Warten - door het meester meteen achter rivale Gea JuF
Watersportverbond erkend als talent jens. Zij ontbrak twee maanden-door
en daarom opgenomen in de ploeg die een rugblessure, maar Bouwmeester
zich richt op de Spelen van 2012 - slaagde er niet in de nationale selectie
denkt dat het allemaal een beetje te in haar voordèel te beslissen. Jut jens
veel van het goede is geweest. "Ik heb heeft al een halve nominatie, die ze
te veel gevaren. Ik ben niet vooruit te nog kan omzetten in een heel ticket tijbranden en ben meer met mezelf in dens de Kieier Woche en het EK.
ge'[echJ dan met anderen. Ik zat nu e. Dat zijn in juni en juli de evenementen die ook Bouwmeester nog kan
aangrijpen om zich te plaatsen voor
de Spelen. "Ik richtte me eerst op
, 2012,maar toen het zo goed ging, begon ik te knokken voor China. Het kan
nog, ik ga door tot de laatste snik. Binnenkort ga ik met wat buitenlanders
trainen bij Scheveningen. Even een
frisse wind."

