Goede start Bouwmeesters in Kiel
I
Marit en Roelof Bouwmeester uit Warten zijn de .
Kieier Woche gisteren knap begonnen. In de Laser Radial
zeilde Marit naar een vijfde en zevende plaats, goed voor
<Jenegende positie. Er doen 84 boten mee, verdeeld over
twee velden. Marit heeft een plaats bij de eerste zes nodig om kans te houden op olympische kwalificatie. Haar
rivale' Gea Jut jens staat met 13-4 zeventiende. Roelaf
kwam in de Laser als vierde en achtste binnen en staat
vijftiende. Eduardo van Vianen is op de zesde plaats de
beste Nederlander in een vloot van 156 boten.
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Bouwmeester de mist in ,bij starts
- Marit Bouwmeester
heeft in de Kieier Woche haar
kansen op een olympische nominatie gisteren aanzienlijk zien slinken. De Laser -Radialzeilster uit Warten zag in
twee van de drie races de zwarte vlag, ten teken van dis~ kwalificatie wegens een valse start. Ze kelderde naar de
b· 39ste plaats. Ook broer Roelof was in de Laser te gretig
l' OP de startlijn. Hij zag eenmaal de zwarte vlag, nadat hij
de dag met een vijftiende en vierde plaats prima was begonnen. Roelof Bouwme~ster staat 22ste.
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Marit Bouwmeester
haalt gram in Kiel
KIEL - Marit Bouwmeester heeft
in de KieIer Woche op niet mis
te v:erstane wijze haar gram gehaald voor de mislukte races
van donderdag. De Laser-Radialzeilster uit Warten zeilde gisteren heel knap naar een tweede en een eerste plaats. Ze klom
er in het klassement mee naar
de 21ste plaats en houdt daarmee de hoop op een olympische nominatie .levend. De ge-

gisteplande
derdewegens
race werdj
ren
algelast
naoerend
onweer. Bouwmeester zou vandaag nog twee keer in de top
moeten finishen om zich bij de

eerste tien in het klassement te
scharen:- In dat geval doet ze
morgen mee aan de alsluitende
MedaI Race, waarin de punten
dubbel tellen. Haar broer Roelof
voer in de Laser gisteren een 13
en een 32 en staat 25ste.
'

Inhaalslag Bouwmeester net niet genoeg
Een zwarte vlag minder en zeil- medal race, waarvoor een plaats bijgresje
dy't ik de lêste tiid ma\(ke ha,
ster Marit Bouwmeester uit Warten de eerste tien vereist was. Ze moest meinim nei it EK", stelt de zeilster.
had in de. Laser Radial-klasse mogen gisteren voor de vorm nog wel aan de "Kom ik dêr by de earste tiifyn it klasJ;Ileedoenaan de medal race in de Kie- bak in de 'verliezers ronde': "Mar ik" sement, dan is it klear."Dan gaat
Ier Woche. Een zwarte vlag minder en hie de boat leaver drekt op de trailer
Bouwmeester alsnog naar de Olympihaar- kansen op deelname aan. de goaid."
sche Spelen. Haar broer Roelof zeilde
Olympische Spelen waren aanmerkeBouwmeester maakte in twee da- in zijn Laser naar een 26stestek in het .
lijk gestegen. Het mocht niet zo zijn. gen een indrukwekkende-inhaalslag .. eindklassement. Zaterdag noteerde
En toch tankte de zeilster uit Warten Na twee mislukte races op donderdag
hij 36-12-28:
zelfvertrouwen. "Ik ha hjir gewóan stond ze 39ste. Op vrijdag schoof ze
goed syld." Haar rest nu nog een kans dankzij een 1-2op naar plek 21 en op
op Peking ..
zaterdag steeg ze nog eens tien plekVaak mag je als zeiler op een evene- . ken met een 11,5 en 8. Hetwas net niet
ment met tien races de twee slechtste
genoeg. "Ik ha kansen kreëart, mar se
resultaten aftrekken. Dat zou op de krekt net benut", zei 130uwmeester. "It
Oostzee bij Kiel een uitkomsfzijn ge- siet net mei, mar dochs ha ik hiel lek. weest voor Marit Bouwmeester, die ker syld. Ik gie hurd en bûten de twa
twee valse starts noteerde. In dat ge- swarte naggen om ha'k hieltiid by de
val had ze niet een keer 43 pUl}tenmo- beste acht sitten. Ikwie selsfersekerd
gen inleveren, maar twee keer. In Kiel en ast dat bist, dan hoechst net nei oawaren de regels echter anders: ren te sjen.lk hie myn eigen plan makslechts het minste resultaat telde niet ke en koe dat aardich ûtfiere."
Zaak is nu om de vorm vast te houvoor het klassement. En dus eindigde
Bouwmeester niet op de derde, maar den tot het EK, dat op 12 juli begint.
op de elfde plaats. Op twee punten
"Myn kans komt hoe dan ek noch wol.
miste ze de boot voor een plek in de Ik moat derfoar soargje dat ik de pro-.
KIEL -

