lf, maandag 21 me¡ 2012 - sport@lc.nl

Onttroonde wereldkampioene uit Warten ziet ook rivales fouten maken

Mar¡t Bouwmeester boos op zachzelf
PETER VAN DER MEEREN

- Het olympische
topzeilen in ons land heeft geen
BOTTENHAGEN

wereldkampioenen meer. Zon-

dag werd Marit Bouwmeester

onttroond in de Laser Radial.
Nederland keerde van het WK zon
terug met twee gouden medailles

en een zilveren plak. In maart
raakte Dorian van Rijsselberghe
zijn wereldtitel kwijt op de surf-

plank.

Zondag eindigde Marit Bouwmeester op de Oostzee bii het Duitse Boltenhagen op de vijfde plaats.
Twee dagen eerder was Pieter Jan
Postma (zilver op het vorige WK)
op de titelstrijd in de Finn niet verder gekomen dan de negende plek,
hetgeen overigens wel goed was
voor olympisch vormbehoud.
Bouwmeester was vooral boos
op zichzelf. ,,lk heb heel slecht gevaren", zei de stuurvrouw uit Warten. ,,Vooral mijn tactische beslis-

'lk ìreb tijdens
dit WK heel
slecht gevaren'
singen waren niet goed. Ik had hoger kunnen eindigen, maar ik verdiende het niet te winnen."
Ze wilde zich niet verschuilen
achter de korte voorbereiding. ,,lk
was er pas drie dagen voor de õtart,
maar dat was een bewuste keuze.

Ik wilde zo lang mogeliik blijven
trainen op het olympische water
van Weymouth, want per slot van

rekening moet het daar over dik
twee maanden gebeuren."
Ze was voorbereid op een zware
serie, ,,want varen op vlak water is
niet mijn sterkste punt. Ik kom beter tot mijn recht op golven. Maar
dan nog had het beter gemoeten.
Ik was niet goed genoeg, maar de
kansen waren er wel."

,,Wat dat betreft was het een

leerzaam WK. Ik heb ook concur-

rentes fouten zien maken onder
druk. Sari Multala en Alison Young
werden in de laatste race gediskwalificeerd wegens herhaald
pompen. Dat overkomt ze door de
spanning. Het is goed om te zien
dat die meiden daar op zo'n moment last van hebben."
Maar Bouwmeester voegde er

Marit Bouwmeester had natuurliik graag haar wereldtitel in de Laser Radial geprolongeerd, ,.maar ik was niet scherp genoeg."
meteen aan toe dat ze vooral naar
zichzelf wil kijken. ,,lk zie het als
eenwake-upcall. Ik had op de slotdag gewoon twee keer bij de eerste
vijf moeten eindigen, maar verspeel die posities door fouten. Dan
eindig je als tiende en achttiende

en mis je een podiumplaats. Op
zo'n WK moet ie tot de laatste meter knokken, want zonder medalrace kan er echt van alles gebeu-

ren. Iedereen had al een hoog aftrekresultaat staan, dus lagen er
tot het einde toe kansen."
Bouwmeester geeft eerlijk toe
dat ze in dit olympische iaar graag
had willen domineren. Dat is er tij-

dens de World Cups en dit WK niet
van gekomen. ,,Ik vaar natuurlijk
niet in m'n eentje", merkt ze nuchter op.,,Het niveau in deze klasse is

hoog, vergis je niet."
,,Dat betekent tegelijkertiid dat

titelprolongatie geen enkele

ga-

rantie zou hebben gegeven voor dé
Spelen. Niet alleen zijn de onder-

linge verschillen klein, maar ik
weet ook dat de Spelen van een
heel andere orde zijn. Die regatta is

met geen enkele andere serie te
vergelijken. Onder druk kan iedereen de gekste dingen gaan doen."
De Friezin laat de Delta Lloyd Regatta in Medemblik (morgen is de
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start) schieten. Ze richt zich op de
wereldbekerstrijd Sail for cold, begin juni in Weymouth. ,,Daar moet
je natuurlijk bij ziin", aldus Bouwmeester, die voor het WK besloten
had om op 'olympisch gewicht'te
blijven.

benieuwd naar de verschillen in
Weymouth. Vooral aandewind en
voordewind wil ik het straks wel

,Voor het vlakke water op

Robert
Scheidt. Ze kwam na elf races uit
op 42 punten. De Chinese Lijja Xu
verspeelde het goud in de slotrace
(yste). Het brons was voor de Britse Young. De Finse Multala en

de

Oostzee had ik beter twee kilo
zwaarder kunnen ziin, maar er ziin
grotere belangen. Natuurliik baalde ik toen er op de eerste drie dagen een stevige wind stond; sommige meiden warenwel twaalf kilo
zwaarder. Dat is frustrerend, maar
aan de andere kant heb ik ze toch
aardig kunnen bijhouden. Ik ben

eens zien."

Het WKwerd gewonnen door de

Litouwse Gintare Scheidt, vrouw
van de Braziliaanse meervoudig

olympisch kampioen

Bouwmeester eindigden op 67
punten. Multala werd vierde omdat ze drie manches won, Bouwmeester nul.

