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Marit Bouwmeester in Delta Lloyd Kernploeg
Datum: 01-09-2009 - Bron: Delta Lloyd Kernploeg
IJmuiden, 1 september 2009 – Het Watersportverbond heeft zeilster Marit Bouwmeester (21) opgenomen in de Delta
Lloyd Kernploeg. De in Scheveningen wonende Bouwmeester zat tot op heden in de Talentploeg en vanaf 1 september
2009 maakt ze deel uit van het keurkorps van het Watersportverbond.
Mark Littlejohn (47) gaat Bouwmeester als Kernploegcoach begeleiden. De Engelse
coach in Nederlandse dienst kent Bouwmeester goed uit het zogenaamde ‘project 2012’
dat ooit door Littlejohn zelf in 2005 is opgezet als onderdeel van de jeugdopleiding van
het Watersportverbond.
Bouwmeester maakte in 2008 de overstap van junioren naar de senioren. Vorige maand
op de wereldkampioenschappen in de Laser radial klasse in Karatsu Japan liet
Bouwmeester zien bij de absolute wereldtop in deze Olympische klasse te horen. De
jonge zeilster eindigde na 12 gezeilde wedstrijden bijna op het podium en werd vierde
van de 88 deelnemers. (foto Littlejohn links, Bouwmeester rechts, fotograaf Paul
Ridderhof)
In het voorjaar werd Bouwmeester al eens eerder vierde tijdens een World Cup
evenement in het Zuid-Franse Hyeres. En in juli van dit jaar eindigde de in Friesland
geboren zeilster als vijfde Europese deelnemer op het Europees Kampioenschap in
Denemarken.
In de aanloop naar de Olympische Spelen van China in 2008 had Bouwmeester al een
halve nominatie op zak maar van een Olympische kwalificatie is het in 2008 net niet
gekomen. Maar nu is Bouwmeester opgenomen in de Delta Lloyd Kernploeg.
Om uitgenodigd te worden voor de Kernploeg moeten zeilers in staat zijn om op het
podium te komen tijdens grote toernooien zoals EK’s en WK’s. Maar daarnaast vraagt het
lidmaatschap ook om een full time programma en full time commitment.
(foto: Bouwmeester in Hyeres. fotograaf Rchard Langdon)
Jacco Koops, plaatsvervangend hoofdcoach van het Watersportverbond is lovend. “Marit is een bijzonder talent. Ze heeft veel potentie
en afgelopen winter een hele grote stap gemaakt. We zijn daar heel tevreden over. Marit zeilt erg goed en haar prestaties zijn heel
constant. Ze was vijfde op het EK vorige maand en nu vierde op het WK in zo een sterk veld. Erg knap. Ze heeft laten zien definitief bij
de wereldtop te horen en ze is in staat podiumplaatsen te realiseren.”
Marit Bouwmeester zei: “Onderdeel zijn van de Kernploeg gaat mij en mijn coaches enorm helpen om mijn droom te realiseren. Maar
het Kernploeglidmaatschap is geen doel op zich. Mijn droom is om de wereld te domineren in deze klasse en om goud te winnen in
London.”
Palmares Bouwmeester:

2005 zilver Jeugd EK Laser radial
2006 zilver ISAF jeugd WK Laser radial
2008 halve nominatie OS (senioren)
2008 Ned. Kampioen Laser radial open (mannen en vrouwen)
2008 6de EK Laser radial
2009 4de Semaine Olympique Hyeres (ISAF World Cup)
2009 5de EK Laser radial
2009 4de WK Laser radial
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