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Marit Bouwmeester heeft
haar favorietenrol voor
olympisch goud opnieuw
bevestigd. De Z3-jarige
zeilster kroonde zich gisteren voor de kust van
het Australische Perth
voor het eerst tot wereldkampioen in de Laser Radial-klasse.,,lk kan het
bijna niet geloven,"
iuichte de Friezin die een
klasse apart is in haar
discipline.
BART BOEROP
ROTTEFDAM/PEFTH . Alles inhet
leven van Marit Bouwmeester is gericht op het winnen van ol¡rmpisch
goud, volgend jaar in Londen. De
blonde trtiezin is maanden van huis

om die droom te verwezenlijken.
Bouwmeester heeft, zoveel uren gemaakt op het olympische water van

het Britse Weymouth dat ze elk
zuchtje wind, elke verraderlijke stro-

ming en alle golven kent.
Daar in Engeland moet hetgebeu-

ren, maår onderweg naar Londen
pikt de ambitieuze zeilster ookbijna
elke prijs mee die er te winnen is. Zo
stond ze dit seizoen al bij de Delta
L;loyd Regatta in Medemblik, Sail
for Gold en het Ol¡rmpic Test Event
(beide in Weymouth) op de hoogste
trede van het podium. En aan het

slot van het aI zo succesvolle seizoen
is er nu ook haar eerste wereldtitel.
In Perth zeilde Bouwmeester de
hele week in de tóp van het klassement, maar ze moest haar grote ri-

vale Evi Van Acker lang voor zich
dulden. De Belgische leek de wereldtitel voor het grijpen te hebben,
maar kende een zwarte zaterdag.
Van Acker kwam in de laatste twee
races voor de medalrace binnen op
de dertiende en negentiende pla¿ts

Marit Bouwmeester

Marit Bouwmeester viert haar eerste wereldtitel met coach Mark Littlejohn en de Nederlandse driekleur
De Nederlandse moet formeel nog vormbehoud tonen om naar de Spelen te mogen. Foro AFplGFEG wooD

terwijl Bouwmeester zevende

en

vijfde werd.

Da¿rdoor boog de Nederlandse
zeilster een achterstand van veertien punten in één klap om in een
voorsprong van zes. In de medalrace

hoefde Bouwmeester alleen haar
Belgische concurrente in de gaten te
houden en ervoor te zorgen dat er
a¿n de f,nish niet meer dan twee
boten tussen haar en Van Acker zouden varen.

Ma¿r dat bleek makkelijker gezegd dan geda¿n. Van Acker ging er

als een speer vandoor en Bouwmeester had de grootst mogelijke
moeite om in het spoor te blijven.

De wouw die onlangs voor de
rij de prestigi-

tweede keer op een

euze Conny van Rietschoten-trofee zetten, maar nu kwam hij maar niet.
in de wacht sleepte, heeft echter een De wind zakte alleen maar meer
ijzersterk karakter.
weg. \{'e zaten dicht bíj de kant en
Dat bewees ze al aan het begin
-ik kwam in een soort windwak tevan de week, toen ze vals st¿rbte in recht. Ikbaalde en Evi zeilde superha¿r eerste race, een strafrondje goed,. Zij maakte echter een fout en
moest zeilen en van achteruit het ik kon daar gebruik van maken."
veld na¿r de derde plaats zeilde.
Bouwmeester liet nog maar eens
Ook in de medalrace, waarin dub- zien dat ze in alle wind-, weer- en
bele punten worden uitgedeeld, watercondities uitstekend uit de
slaagde Bouwmeester erin om ha¿r voeten kan. Ze moet nog vormbeachterstand op Van Acker bijna houd tonen om uitgezonden te worgoed te maken. De Belgische ging den naar de Olympische Spelen,
als derde door de finish, direct ge- maar dat is een formaliteit. Het wavolgd door Bouwmeester die daar- tersporwerbond en NOC*NSF koesmee de wereldtitel veiligstelde.
teren het zeilt¿lent, dat vierjaar geleden al beloofde dat ze de zeilwe,,Het was echt een nachtmerrie,
deze racel'vertelde ze terug aan de reld ging domineren, Die voorspelwal. ,,Normaal komt de zeewind op- ling is helemaal uitgekomen.

