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Bouwmeester zorgt vOQrFries WI{-zilver
De Friese zeilster Marit Bouwmeester had gisteren op de laatste dag
van het wereldkampioenschap
in de
olympische' Laser Radial-klasse graag
nog om goud gevochten ..Het kwam er
niet van voor de 22-jadge inwoonster
van Warten, omdat de weersomstandigheden het toernooi VOGrde Schotse
klast van Largs opnieuw niet goed gezind waren. Bleven de boten dinsdag
door een gebrek aan wind nog a~n
de kant, gisteren stond er juist veel
te veel wind. En dus Werd het zilver
voor Bouwmeester; de Friese zeilster
is tweede van de wereld.
Door de extreme omstandigheden
was het klassement na zes races, dat
maandag werd opgemaakt, de eindstand. Daarin kwam de Friezih zeven punten tekort op haar rivale Sari
Largs -

Multala om het goud en 'de daarbij
behorende wereldtitel te kunnen bemachtigen.
In Largs deden 114 zeilsters mee uit
41 landen. Bouwmeester was de enige
deelnemer die in de zes gevaren races
steeds in de top tien eindigde. ,;Ik ben
heel blij met de manier waarop ik deze Week gevaren he1:(, zei de nieuwe
zeilprinses van Nederland. "Maàr het
is wel zonde, dat we op de laatste dag
niet meer in actie konden komen. Je
wilt toch graag strijden voor je plek,
hoewel ik ook nog bedreigd werd door
~ijn achtervolgers."
Op vijf punten van Bouwmeester
eindigde de Amerikaanse Paige Rai,/'
ley op de derde plaats. Met de oude
en nieuwe wereldkampioene Multala
traint de vrolijke Friezin soms, maar

••

ook regerend olympisch kampioene
Anna Tunnecliffe (zevende tijdens dit
wK in Largs) is af en toe haar sparringpartner op het water.
'Nog een hoop leren'
Bouwmeester: "Sari is een heel goede
racer. Onwijs zoals ze over de baan
gaat. Daar kan ik nog veel van leren. maar uiteindelijk wil ik haar toçh
verslaan natuurlijk. Maar ik wil niet
zomaar een keertje winnen, ik wil
domineren, ik wil de beste zijn. De
rest mag racen voor de tweede plek.
Maar voorlopig moet ik nog een hoop
leren."
Voor de 32-jarige Finse was het
winnen van het wereldkampioenschap overigens minder speciaal dan
het voor Bouwmeester zou zijn ge-

weest. Multala werd bij de vorige editie namelijk ook al 's werelds beste,
terwijl Bouwmeester nog maar net
internationaal doorgebroken is in de
Laser Radial-klasse. 'De zilveren WKplak was in dat licht bekeken ook al
een mooie bekroning van een toch al
prima seizoen voor de Friezin.
Bouwmeester won eerder al de we~
reldbekertoérnoOien
in Melbourne
en Medemblik. Vorig jaar eindigde
ze bij het de stfijd om de wereldtitel in Japan"lJs vierde. Op basis van
die prestatie kreeg het natuurtalent
uit Warten een plaatsje in de Nederlandse kernploeg. ·Samen met de
gerenommeerde Engelse coach Mark
Littlejohn werkt Bouwmeester gedreven toe naar olympisch., goud in Londen in 2012 .
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