Bouwmeester kan tijdens World Cup in Weymouth niet teren op haar troef

I
ester, toen

de vierde
met harde
wind en stortregen, koerste de Laser Radiaal-zeilster echter als nummer zes terug
naar de haven. ,Het gaat niet zo gemakkelijk als eerder", concludeerde ze aan wal
met frustratie in haar stem. Haar belangrijkste troef - snelheid voordewind - was de
olympische titelfavotiete'even helemaal kwlit'.
ker van. Iedercen zegt wel dat
een slechte generale betekent
dat het straks goed gaat, maar

,,Het gaat de hele week al
niet gemakkelijk", vervoþde
Bouwmeester nadat ze er in

totaal acht races fl8e, 2e, 1e,
3e,6e,2e,8e, l2e) oþ had zit-

ten. rüliraarbij het haa¡ naar eigen zeggen de laatste dagen
behalve aan snelheid ook aan

gewicht ontbrak. Haar voornaamste concunenten wegen
allemaal minstens een paar
kilo meer dan de 67 kilo lichte
FÏiezin. Bouwmeester: r,En
met harde wind zoals nu is dat
een voordeel." ,,Maar met de
Olympische Spelen hebben
wij een voordeel", wa.s haar
coach Ma¡k Littlejohn er van

overtuigd dat de rollen tijdens Londen 2012 weer omge-

draaid zullen zijn. Voþens
hemweet de concurrentie dat
ook, maar krijgen ze de kilo's
er simpelweg niet af,
Littlejohn:,,Veel wouwen
zijn aangekomenvoor de rWK

door Laura Goense

kwijtraken, hebben wij besloten Marit'op hetzelf de gewicht

te houden. Dat betaalde zich
uit @ouwmeester tverd we-

reldkampioen, red.) omdat het
minder waaide dan verwacht.
Deze zomer zullen we er helemaalbaat bij hebben."
Aan haar snelheid moet
daalentegen wel hard worden
gewerkt, zo rnenen coach en

pupil. Bouwmeester:

stand op de Chinese koploop-

,,TÍe

hebben dat de afgelopen periode helemaal niet gedaan en
vooral het racen gettaind en
de wedstrijilbanen verkend. "
Littlejohn: ,,Tussen nu en de
Spelen zullen we tachtig procent van de

daar geloof ik niet'in." Het
liefste klimt ze de komende
dagen dan ook weer terug
naar de top'van het klassc.
ment, onr! met een zege op zak
en vol zelfvert¡ouwen naar de
Spelen toe te werken.
Met dertien punten achter-

tijd aan haat snel-

heidwerken. Eris dus geenreden voor paniek en bovendien,

in Perth afgelopen december,

het is niet alsof ze nu lang-

want daar waait het normaal
gesproken vrij hard en voor
veel landen was dat een belangrijk kwalific atiemoment.
Maar omdat vrou\Men tussen
de 21en 27 jaar moeilijk kilo's

zaam is. Ze is nog steeds een

van de snelste voordewind,

maar niet meerveruit de snelste van iedereen. " Bouwmeester schooryoetend: ,,Daar
word ik wel een beetje onze-

de weersvoorspellingen lijkt
dat scenario zeer aannemelijk.

Met ruitn 30 knopen wind werden gisteravond al een aantal
races

letterlijk en figuurlijk af-

seblazen.

" Aleen de RS:X-windsur-

fers mochten het water oB en

Dorian van Bijsselberge liet
daarbij zien dat met zijn snelþ6ifl wsinig mis is.,De Iexelaarwon de race en staat daardoor voorlopig tweede in het
klassement. PietepJan Postma kwam maaréénkeerin actie en bezet in de Finn de vierde plaats. Lasepzeiler Rutger
van Schaardenburg (15e) en de
470 duo's Lisa Westerhof en
Anneloes van Veen (14e) en

Sven en Kalle Coster (12e)
moeten hopen dat vandaag
nog gezeild wordt, anders missen zij de medalraces.
Woymouth. Wereldbeke¿ Stand

na vier dagen. La¡er Radiaal: '1. Xu
(Chi) 21, 2. Young ßB¡l 22,3. Multala

lFinl22,4.Van Acker (Bel) 34. 5. Murphy (ler) 34,6. Bouwmeester34. Laser:
1. Slingsby (Ausl21,2.Buhl (Dui) 29,3.
St¡panovic (Kro) 35, 15. Van Schaardenburg (77). RS:X mannon: 1. Bontemps (Fra) 21,2,Van Rijs'selberge 29,

3. Dempsey (GBr) gt. F¡nn: 1. Scott

(GBr) 7, 2. Ainslie (GBr) 19, 3. Railey
(VS) 29,3, 4. Postma 30,3. 47O mannen: '1. Belcher/Page (Nus) 12,2. Patience/Bithell {GBr} 15, 3. snow-Hansen/Saunders (NZl 20, 12. Coster/Cos-

tor.50.47O vrouwen: 1. Aleh/
Powrie (NZ) 26,2, Lecointe/Ge-

ron (Fra) 35, 3.

Grael/Swan

(Bra) 39, 14. Westerhof/Van
Veen 88.

