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. Dorìan van
Bíjsselberge en

Marit Bouwmeester
hebben snelheid
als belangrijke

kwaliteit.
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Zíj worden mede
hierdoor ín staat
geacht iedereen
achter zich
te houden
tijdens hun
eerste
Olympísche Spelen.
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Postma lFinn), Nlatchracers
Postma lFinn), Van Schaardenbury

[Laser] Bouwmeester [Laser Radìaalj,
Van Hijsselberye [H$X], Matchracem

3l juli: Postma

tFinn), Van Schaardenbury [Laser),

Bouwmeeslm [Laser Badiaal),
Van Hilsselberge IRS:X], Matchmcerc

lary:

Van Schaadenburg [Laser)

Bouwmeestm ILaser Radiaa|),
ll[oonplaats: Wartena IFriesland)

Van Biþælberge IHS:X], Matchracers

Discipline: Laser Badiaal
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Postma lFinn) Coster/Coster t470),

Berkhouulfie$erhof [470], Matchracers

Sail for Gold World
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Bouwmeester [Laser Hadiaal]
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GOUD,

WK Boltenhagen Ouil 2012:vi¡fde,
WK Perth ßus) 201'l: GOUD,

Matchracers
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2009: vierde
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BeilhoutrÏVæterhof t4701 Bouwmeester
[Laser Hadiaal], Van Rijsselberge FS:Xl,
15,00 uur: MEI)ALHACEËlNN:

Dorian uan

Schaardenburg

nooit gewonnen. Na een lange dominantie van haar klasse, werd ze
in het recente verleden alleen twee
keer een flinke hak gezet door de
concurrentie en verloor daardoor

Filsselberge

Beúhout/Wæteúof t4701,
Coster/Coster (4701, Mahhmcers

R
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Matchracers
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¡ün:

14,00 uur: MEDALBACE 470
*Coster/Coster

IVIANNEN:

Matchracem

t0

en

p-re,!-

teren tlan de twee zilveren medailles in Peking 20_08)-rekent het TVatersportverbon_{ tijdgry T,onden

2012 naast

Van

Rijsselberge,

Voor Marit Bouwmeester geldt

14.00uur:MEDALFACEBS:X:
+Van

harder'te halen (ofwel beter

rrqaar-

in de Laser Radiaal },etzel:iùe. Zij
is vooral voor de wind razendsnel
en de nuchtere Friezin geeft zich

BeúhoutMæterhof f4701

Taug:

Westerhof Om de doelstelling-'Hoger

schijnlijk fataal.

15,00 uur: MEDALHACE |ASEB:

'

en kennis. Samen met

werd ze tweemaal wereldkampioen en ls ze tevens kanshebber
voor olympisch eremetaal Nadat
20;11 nog mee weg om in een race ze in Peking 2008 al zilver veroverperongãlut<tewõegnaardefinish de met Ma¡celien de Koning. Na

een dergelijk focusfout

I-ASEB

+Bouwmeester

+Van

woorden afleen maar onderschrijven. Maa¡ een slechte dag kan d-e
windsurfer zich niet permitteren.
Op de WK in Perth kwam hij er in
te va¡en. Tijdens de Spelen zal de
concu¡rentie gehaaider zijn en is

Van Riisselberge tRS:X)

14,00 uur: MEDALRACE

olympisch prcgramma. De immer enthousiaste en goedlachse Texelaar is echter wel
degelijk een vÀn de grootste titelfavorieten die Nederland deze Spelen 4ik is. Samen
me1 de eveneens debuterende Marit Bouwmeester vormt hij de belangrijkste troef van
Oranje op het water.
Voor de kust van Weymouth trainingshuis kunnen verblijven. een uitstapje naar het windsurfen
hietd Van Rijsselberge de afgelo- Daarnaast gaven ook de erva¡en maakt laatstgenoemde nu deel uit
pen twee wedstrijdèn iedereen 4?O-zeilsters Lobke Berkhout en van de
àchter zich. Vooral qua snelheid is Lisa Westerhof en Laser-zeiler ploeg. A
de24jarigeRS:X-specialistwijwel Rutger van Schaardenbrug de ziLveren
nietbijtebenenenli¡nstartentac- voorkeu¡ aan dit onderkomen. zak heeft, zlt slmen met Renee
tisch i-nzicht zijn de laatste jaren Waar zij zich kunnen terugtrek- Groen_eveld bij De Koning in de
onderbegeleidingvanAaronMcin- ken, ontspannen en erva¡ingen boot. Ondanks hun vracht aan ervaring in andere klassen, lijken
tosh sterk verbeierd. ,,Er is niets kunnen uitwisselen.
Vooral Berkhout is voor de de- hun kansen daarin op voorhand
waar hij niet goed in is", aldus zijn
coach. En de concurrentie kan die buta¡ten een bron van inspiratie klein.

aug: 14,00 uur: MEOALRACE 470

+BenkhoutMesteúof Matchraæts

onder meer haar wereltltitel uit
2011. Topfit en getergd, is Bouwmeester naar verwachting levensgevaarlijk op haar eerste Olympische Spelen.

Om hun twee debutanten te behoeden voor de overweldigende ini...

druk die de Spelen kunnen heb-

ben, heeft NOC *NSFtoegezegd dat
ze tijdens het toernooi in hun_giggn

c

Marit

Bouwmeestet poseert
met de
haven van

Weymouth
op de

achtergrond. De
nuchte¡e
Friezín kent

de condÍties
daar als
haar
b¡oekzak.

