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Marit Bouwmeester zeilt de medaillerace en ¡s op weg naar haar eerste wereldtitel in de Laser Radial.

kaanse Paige Railey, wordt door

zorgt voor telkens andere wind. I-let

BoLlwmeester ook meegeteld vooI de
grote wedstrijd van volgencl jaa¡ de

tegenovergestelde

olympische regatta van Weymouth.
Daar zijn de zeilcondities veel lasti-

ger dan

in

Perth, waar het weer

meestal voorspelbaar was.

'ln Wevmouth kan het ¿lle kanten
op. De gr-ore heuvel bi¡ de haven

is het compleet

van Perth', aldus de winnal'es,

ge-

coacht door de Brit Marl< Littlejohn.
Ze droeg een deel van haat succes op

aan haar ontdekker, I(alel Lantermans uit Gr-ouw, trainer l]let een

woonboot op het Pil<meer.

Die trainer, die zicltzelf weigert

coaclì te noemen, pikte Marit LIit het

een nitspraak van LanteÛnans. Dat

naburige WarLena op als 6-jalige.

was het

Latltermans blacht haar naar wedstrijden en leerde haar- het zeìlen

Iìij tvist dat hij een uatuurtalelìt
in handen had.'lk heb alles aan hen.l
te danken', zo sprak gs¡lwmeeste[

aan.

zondag nog eens.
Zeilen is gs¡ hondsmoeilijk spel, is

in Pelth ool< weer. Daarbij
kwarl de clruk die Bouwn-ieestei-

zicltzell oplegt. Met mincler dan het
hoogste is ze intnssen niet lneer tevredelt. Ze spiegelt zich aan de lcwali
teiten van haar vL'iencl, Ben Ainslie,
de Blitse goeroe van het solozeilen.
Die werd zaterdag, na een wilde actie

tegen de medial¡oot, uit de legatta
gekieperd, Zijn vrienclin zei dat hij
dal- beter niet hacl kunnen doen en
concentreeLde zich, rnet succes, op

Alle gesclrleven aarrwijzingcn zijn
zondag naaL bloer Roelof gegaan,
die ir-r de Laser ool< nog Ìrans maal<l

dc tnednlìnce valt zondag.

om

Malit Bouwmeester staat

bel<end

om haal gedegen aanpal<. Haar zeiÌbijbeltje voì geheimen kreeg in Perth
een appendix. Meer dan twee nlaan-

den bereiclde ze ziclt, ter plel<ke voor.

cle

Spelen van Londen te l.ralen.
r-r-rijn bloel heen te

'lk l-roop er met

gaan', waren de afsluitende woor-cÌelr

van de werelclkampioene Laser Iìadial in het bloeclwalrlre Pelth.

