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Marrit Bouwmeester op jacht naar eerste zeilgoud in T6 j aar
Omdat zeilen minder tv-geniek is
dan turnen - dat ook nog een WK

Engelse Weymouth, voor een
kentering zorgt.
De fysieke en sportieve voorwaarden zijn er. Dorian van Rijsselberghe is een'vet coole' surfer
- getalenteerd, frisse 'look', vlotte
babbel, maar niet arrogant. De
Texelaar kan Nederland in zou
het eerste surfgoud sinds 1984

Bouwmeesters of Postma van co-

(Stephanvan den Berg) bezorgen.
Voor het eerste Nederlandse

PETER VAN DER MEEREN

Iedereen heeft het altiid maar
over Epke, maar ol¡rmpisch goud
naar Friesland? Nee, dan eerder
Marit Bouwmeester!

in Rotterdam had - en er geen

kegebruik werden beticht, nam
de olympische watersport dit jaar
weer zijn plaats in de schaduw in.
Daar kan van alles van gevonden

worden, maar het is nu eenmaal
zo. Wellicht dat olympisch goud,
behaald op de Noordzee bij het

zeilgoud

illl

Daan Kagchelland) kan een nuch-

uit Warten
zorgdragen. Marit Bouwmeester,
zz jaar nu en uit het juiste hout
gesneden. Van historische druk
heeft deze dame geen last. Marit

Bouwmeester

prettige doe-maar-gewoon-mensen, die hun kinderen nooit iets
hebben opgelegd, maar wel altijd

is succesvolste

alle ruimte hebben gegeven.

zeíIster van
ons land

in liefst 76 jaar þ936,

tere, sportieve meid

Marit Bouwmeester, olympisch kanshebster.

FoTo sANDER vAN DER BoRcH

is en blijft Marit, jongste van de
drie kinderen van Jeen en Klaske
Bouwmeester. Ook al van die

Broer Roelof geldt na zijn recente stuntwerk in Melbourne als
olyrripisch outsider, maar Marit
is de meest kansrijke. En momenteel de succesvolste zeil(st)er van
ons land. Dit jaarwon ze twee wereldbeker-series en WK-zilver. In
haar Laser Radial voer ze naar de
kop van de wereldranglijst. Dat ze
de prestigieuze Conny van Rietschoten-trofee kreeg, was terecht.

Marit had al in 2oo8 kunnen
oogsten op olympisch water. De
omstandigheden op de Gele Zee
waren de licht-weerzeilster op het
lijf

geschreven.
Helaas kwam ze

in

('miin tweede kant') en ging met
nog meer verbetenheid op jacht
naar succes.
Dat kwam. Knap, aangezien de

concurrentie groot

is. Marit

de iacht op

draaide warm in zoog en maakte
zoro tot haar jaar, mede omdat ze

het WK bij de eerste vijftien was

zeilintelligentie onderhand koppelt aan ffsieke kracht. De vlaagje-zoekster is een sterke allround-

kwalificatie één lullig puntje te
kort. Onervarenheid. Als ze op
geëindigd, had ze naar de Spelen
gemogen. In de WK-slotrace liep

Marit tegen diskwalificatie

aan

en daardoor een berg strafpunten. Ze viel terug naar plaats... zes-

tien.
Dat was jammer, maar niet getreurd. Marit liet in de Sneekweek
die volgde even de teugels vieren

zeilster geworden.

Marit zit nog ruim anderhalf
jaar in de olympische wachtkamer. Ze wordt alleen nog maar
sterker. Het is vooral te hopen dat
de rug van haar steun en toever-

laat, coach Marc Littlejohn, het
ook nog zo lang volhoudt.

