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De 23-jarige Marit Bouwmeester is vol zelfvertrouwen op weg naar
de Olytpische Spelen van 2012. Het enige doel van de zeilster is die
felbegeerde gouden plak. Een reëel doel, aangezien ze het afgelopen
seizoen eens te meer bewees een topfavoriet te zijn in haar klasse. "lk heb
niet echt zwakke punten."
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Marit

natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, vooral bij weinig
wind moet ik leren geduldiger te zijn. Dat is de charme en
het uitdagende van de sport: je hebt geen invloed op het
weer. Een zeilwedstrijd wordt meestal verspreid over een
aantal dagen. Het belangrijkste is dus dat je constant presteert. f e hebt geen enkele dag met dezelfde wind te maken.

Door Guido Mos
en videogesprek via Skype is de enige mogelijk-
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heid om de geboren Friezin te spreken. Met een
schokkerig beeld wordt het gesprek gestart. Marit
bereidt zich, op het moment van spreken, in Australië voor op het WK zeilen in Perth. En met succes. Op
zondag 19 december pakte Marit de gouden medaille in de
Laser Radial-klasse [zie kaderJ. Marit heeft zich afgelopen
jaar al individueel gekwalificeerd voor Londen. Met haar
gouden plak heeft ze nu ook haar land geplaatst. Vormbehoud tonen is het enige wat rest voor Marit.
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De Laser Radial is de vrouwelijke eenmansboot in het zeilen. "Het zijn allemaal verschillende disciplines en de Radial is er één van. Ik ben heel allround. Onder elke weersomstandigheid kan ik goed meekomen'l vertelt het Fase IV-talent. "Mijn zwakke punten? Die heb ik eigenlijk niet. Er zijn

14 tr"*ì'r."

'Zwakke punten? D¡e heb ik
eigen

lijk n iet'

Het weer heeft ook invloed op de mate van concurrentie.
Als het wisselvallig weer is, dus als de windkrachten sterk
variëren, is het lastig zeilen. Overall gezien zijn de Belgische
Evi van Acker en de Amerikaanse Paige Railey haar grootste rivalen. Dit werd tijdens het WK in Perth opnieuw bevestigd: het tweetal eindigde respectievelijk aÌs tweede en
derde.

