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Vrouwen matchmcing klasse maakt
haar debuut op de Spelen van 201 2
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PLAATS IN DE
GESCHIEDENIS
Dorían van
Bijsselberge
is aftijd ín
voor een
grapje of het
t¡ekken van
een gekke
bek. Zod¡a e¡
c

Van onze speciale

verslaggeefster
LONDEN -De Nederlandse
zeilste¡s kunnen tijdens Londen 2012 geschiedenis schrij-

medailleste
verdelen zijn
is de

Nederlandse
vlaggendrager edtter
bloedserieus
met zijn sport
bezig.
Winnen ís
daarbij he.t
enîge dattelt.
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\Bouwmeester en Berkhout/Westerhof vooral op de Finn-spssiqlisf
Pieter-Jan Postma. Drievoudig
oly'npisch kampioen Ben Ainslie
was tot nog toe een maatje te gmot
voor de boomlange Fries, maar
ook Ainslie is maar een mens, zo
toonde hij onlangs aan doorte kapseizen na een stuurfout en een
woede-uitbarsting met diskrvalificatie tot gevolg.
Postma heeft al een Spelen onder de riem (1t1,e in Peking) en is erop gebrand zijn status als medaille-

kandidaat ditmaal wel waa¡ te maken. De erva¡en Sven en Kalle Cos-

terwillen minirnaal brons, nadat ze

€dE

Voor Bouwmeester en Van Rijseerder als vierde en zesde eindig- selberge zal dleze zomer ilaarenteden in 2008 en 2004. Outsider Rut- gen vooral naal tneel moeten smager van Schaardenburg heeft na ken. Van Rijsselberge heeft al laPeking (34e) bovendien ook wat ten weten dat hij na Londen overgoed te mal<en.
stapt naar kitesurfen, wat het
Voor veel van de err¡a¡en zeilers olympische windsurfen zal vervormt Londen 2012 daarnaast wel- vangen. ,,In beide olympisch kamlicht hun laatste kans op (nog meer) pioen worden, dat zou geweldig
olytnpisch eremetaal.
zijn", liet.hij daarbij bovendien
In Rio 20L6 ajn velen de dertig geen rnisverstand bestaan over
ruimgepasseerd en hoewel de bin- zijn ambities. Opdat hij later de
nenlandse concuirentie nog niet boeken in zal gaan als een van de
overal aan de deur klopt, zullen zij prominente en gelauwerde vlaghet stokje mogelijk willen doorge- gendragers uit de Nede¡Iandse
ven.
geschiedenis.

ven. In de olympische historie
werd namelijk nog nooit door
een NedeÌlandse vr,ouw goud
ve¡overd. Mannen slaagden
hier vier keer in, waa$an
drie keerbij het zeilen (twee.
maal in 1920 en eennaal in
1936) en één keer bij het windsurfen (1984). lbch kunnen
ook de Nederlandse zeile¡s
a,zen op een plaats in de geschiedenis, door het ¡ecordaantal medn illes voor Nederland semen met de vmuwen
te verbeteren. Daar zijn vijf
podiumplaatsen voor no.li g.
De Olympische Spelen in
1920 wa¡en tot nogtoe de succewolste voor de Nederlandse
zeilequipe. Uit Antwerpen
nam Nederlandtoen vier

¡¡sdeillqs rn€€ naa¡ huis,
waalïan twee gouden en twee
zilveren. Berlijn 1936 was
tevens eengoede editie, met
het laatste zeiþud van Daan
Kagchelland in de Olympia
Jol en een bronzen plak in de
Sta¡. Sindsdien ging het lange
tijd bergafwaarts met het
Nederlandse zeilen, met het
windstfgoud van Stephan (
van den Èerg in los Airgeles
in 1984 als bijzondere uitzondering.
Na Athene 2004, waar Oran-

je met leç handen Ëleef,
werd door het Watersportverbond ingezet op coachgestuurde proglamma's, hetgeen in Peking2008 resulteerde in tweemaal zilver
(Lisa Berkhout en Marcelien
de

Koningin470 enMandy

Mulder, Merel \üitteveen en
Annemieke Besin de Yngling). Berkhout, De Koning
en Bes komen deze editie
wederom in actie. Als ze
olympisch goud weten te

winnen, passeren

ze

Mar-

griet Matthljse als zuccewolste Nederlandse zeilster uit

heeft al een olympische
medaille op zak. Joop Carp
zal njn olympische record
van eenmaal goud (1920) en
eenmaal zilver (1924) daardoor minstens tot Rio 2016
behouden. Maar zelfs als
iemand dit overtleft, zalhij
2012

een prominente plek in de
çschiedenisboeken blij ven

bezetten.
Eet goud dat Ca¡p in 1920
samer met zijn broer Bernard enPetnrs Wenrink
ve¡overde, was de ee¡ste
van de honderd olympische
titels ilie Nederland tot
Londen 2012 ooit ve¡overde
op de Olymþische Spelen.
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