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FBELAIITLE - Om haar status'als absolute topfavoriete op de wereldkampioenschappen zeilen,in Australië nog wat extra kracht bij te zetten, had Marit Bouwmeester eigenlijk een paar kilo moeten aankomen. Op haar eerste wedstrijddag
tijdens de mondiale titelstrijd was de Friese Laser Radiaal-zeilster echter blij dat ze
gewoon op haar normale gewicht van 66 kilo was gebleven. De harde zeewind genaamd de 'Fremantle Doctor'Iiet het namelijk afweten en Bouwmeester opende
het zeilbal met een derde en tweede plaats.

,Ik Ba hier sowielor vdôr de
winst", liet Bouwmeester ech-

te blijven, is een aantal
extra kilo's in de boot een

baa.i

ter weten aan het einde van de
week geen genoegen te zullen

nemen met allesbehalve de
eerste plaats in de eindrang-

scNkking. Gretig vpgr de
strijd ging ze in haar'eèrste
race alleen zo snel vanìstart,
dat ze môest worden terugge-

floten. Het officiële startsein
was namelijk nog niet gegeven; waardoor ze in haar eentje een extra rondje. .mpest
draaien. ,,Maar ik heb de'm'ees-

ten gelukkig weer ingehaald
en ik ben daa¡om best blij dat
ik alsnog derde ben gewor-

den", toonde het 23-jarige supertalent zich na afloop tevreden over haar meester.lijke in-

haalactie.

Voor de concurrentie was

het

daarentegen wel v/eer
even slikken dat Bouwmeester van achter in het veld wij-

wel iedereen voorbij

blies.

vôordeel. Bouwmeester:,,8e-

door Laura Goen¡e

Want de afgelopen twee World
Cups was de knappe blondine
al onnavoþbaar en ook op het
olympische testevenement in
Weymouth eiste ze deze zomer
de overwinning op. Nog voor
de afsluitende medalraces
hadden de andere zeilsters
geen schijn van kans meer op
goud. Maar een herhalingvan
dat kunstukje acht Bouwmeester in Perth niet heel
groot.
,,Yïeymouth ligt mij heel
goed, vooral door de golven.

Die zijn daar lastiger, waarrt

v

gin 70 kilo is het beste en veel
meíden wegen dat nu ook."
Zelf besloot ze daarentegen
om geen extra massa te kwe-

ken. In tegenstelling tot veel
concu¡rentes, die in Perth binnen hun nationale selecties
moeten uitmaken wie er naar
de Spelen gaat, staat er voor
Bouwmeester namelijk minder op het spel. Met een olympische nominatie op zak en
geen bedreiging in eþn land
kan Londen 2012 haar haast
niet meer ontgaan. En op de
Spelen goud veroveren, is uiteraard nog belangrijker dan
het grijpen van
de wereldtitel.

rt

het olympische water. ,,Ilier
zijn de golven makkelijker en
dat maakt het voor iedereen
gemakkelijker, waardoor het
{ichter op elkaar zit." I)aarúaast zijn er op de IIVK veel
meer deelnemers dan op het
testevenement, 102 in totaal,
die strijden in twee vloten.
Bouwmeester: ,rPas na drie
dagen komen de besten uit
beide vloten bij elkaar en kan
je in punten pas echt afstanrl
gaôn nemen." Zondag vechten de dan best geklasseerden
uiteindelijk om het e¡emetaal.
Behalve de golven en het
groot aantal concu:renten
vormt echter vooral 'The Fre.
mantle Doctor' een mogelijk
obstakel voor het veroveren
van haar eerste wereldtitel. De
Laser-specialiste heeft hier
sinds haar komst in oktober al
een aantal keei mee kenniqgemaakt. ,,Het is de bijnaam van
een sterke zeewind die 's middags opsteekt als het land op-

warmt. Ze noemen hem de
{okter, want voor de mensen

brengt het verkoeling", leerde
ze ook waar hij zijn naam aan
dankt- Om
dokter'ooed de

dat deze strategie haar op het
olyrnpische strijdtoneel moet
opleveren, votude irf AustraIië vooralsnog dus nog geen
nadeel. Alleen de Belgische
Evi van Acker en ile lbJechiscþe Vs¡onilra Fenclova stonden na de eerste dag boven
Bouwmeester in de rangschik-

king. En daarmee deed

de
door de organisatie tot 'posten

girl' gebombardeerde zeilster
het vooralsnog het beste van
alle, Nederlandse deelnemers
in Perth. Finn-zeiler Pieter
Jan Postma passeerde in zljn
tweede race als eerste de finishliin, maar noteerde eerder
een twintigste positie. De 470duo's Sven en Kalle Coster en
Steven Lefevre en Steven KmI
wisten beiden de top twintig
niet te berciken. 'The Doctor'
vond zijn naam tot slot ook te.
rug in het WK-nieuws: in de
weersvoorspellingen voor het
einde van de week.
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