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Sport

Na zware strijd veroverde

Marit

Bouwmeester in Perth haar eerste
wereldtitel. olympisch goud in
Weymouth is haar volgende doel.
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Bouwmeeste!
meisje van het Pikmeer, is in rap tem-

po een zeilfenomeen aan het wor-

den. Drie jaar geleden plaatste de
jonge Friezin zich niet eens voor de
Olympische Spelen van Peking, nu
staat de tweevoudig winnares van de

Conny van Rietschoten Trofee te

boek als de voornaamste kanshebber voor ol¡rmpisch goud in WeymouthZol2.

'Zondag werd Bouwmeester (z:)

voor het eerst wereldkampioen in de
Laser Radial. Ze betiielde^het succes
als de voornaamste overwinning uit

haar leven. 'lk heb best veel gewonnen, maar nog nooit een echt grote
prijs. Dit is mijn eerste echte overwinning', zei ze na afloop van de medaillerace te Perth.
Het zegt iets over de kritische instelling van deze topsporter met een

Bouwmeester moest zich keer op
keer door een groot veld heen werken, om de Belgische concurrente Evi
van Acker weer in beeld te krijgen. 'Ik
liep telkens achterde feiten aan', oordeelde ze op zondag. Ze won slechts
één (van de elf) races: de vijfde.
Zaterdag achterhaalde ze uiteindelijkVanAcker die onder de druk leek
te bezwijken. Op donderdag liet de
Belgische al een mindere beurt zien.
Ze werd zomaar 19de. 'Ik zag dat Evi
breekbaar was', zo omschreef Bouwmeester de observatie van dat moment. Vrijdag was een rustdag.
Op zaterdag maake de zeilster uit
Wartena in twee races 20 punten
goed. Bouwmeester voer naar positie
7 en 5, Van Acker naar13 en 19. Met 6
punten voorsprong mocht de Nederlandse zondag de finale in, met dubbel tellende scores. In een windwak
gevaren leek de zaak voor Bouw-

hoog doel. Bouwmeester won dit
jaar alle belangrijke wedstrijden, de
Sail for Gold Regatta op de olympische baan van Weymouth, de preOlympics op hetzelfde water en de
WK in Australië, met alle concurrenten op hetwater.
Ze liet deze zomer de Europese titelstrijd schieten. Alles was afgestemd op het hoofddoel van het sei-

moest draaien. Het was dê beslissing
in de wedstrijd; die door Bouwmees-

schappen in Perth.
Daar, op hetwaterbij Fremantle en
Rottnest Island, had de Nederlandse
een lastige week. In de eerste race
maakte ze een valse start. ze môest te-

noemd. Ze werd vierde, direct achter
VanAcker.
In de eindrangschikking bezetten
de twee rivalen de plaatsen één en
twee T)e nrrmmer ¡lrie- de Amcri-

zoen: de ISAF Wereldkampioen-

meester verloren, maar alles kwam
uiteindelijk op de pootjes neer.

Bouwmeester, Iangzaamaan gehard in het vak topzeilen, zette een
protestvlag, omdat Van Acker haar te
zeer en te opzettelijk in de weg voer.
De jury erkende de overtreding van

de Belgische, die een strafrondje

ter 'een nachtmerrie' werd

ge-

{

