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WK ZEILEN Friezin na nachtmerrie wereldkampioen: 'D oorvechten, strijden tot erbii neervalt'
o

B ouwmeester b
maken. Hetbelangriikste is dat

Eén dag voor de verkiezing

Sporwrouw 2011 bekroonde
Marit Bouwmeester een toPjaar met de wereldtitel zeilen. Dit na een bewogen
weekeinde, waarin haar
wiend Ben Ainslie wegens
wangedrag ziin' zekete' gouden plak verspeelde.

ekroont to p)aar
ineens'kakte'hii in. Ik kwam in

ik

een windwak terecht en Evi zeilde
sterk." Maar Bou'vrrmeester is een

mün eerste wereldtitel binnen
he6." Zezei het niet hardoP, maar
sprak het wel in gedachten uit:
Éouwmeester hoopt volgend jaar

knokker.,,Doorvechten, strijden
tot le erbij neervalt. Dat is iets wat

ik van mijn ouders heb rneegekregen'''
ieen en Klaske konden zondag
\ /eer trots zijn oP hun jongste van
drie kinderen.;,Ze zeiden altijd:

(Daan Kagchelland).,;Voor díe medaille ben' ik bezig dat is de enigd
die telt."

Die instelling betaalt zich op Tlke
momenten uiC', aldus Marit, die
broer Roelof (vandaag in de Laser

Bouwmeester toonde karakter tijdens het WK in Perth, een serie

door Peter van der Meeren
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een W-üst. Eén van deze
drie wordt vanavond Nederlands
sporrwouw van het ¡'aar. Marit
Bbuwmeester had in dit gezelschap niet misstaan. Sterker: ze
ha{-als het om organisatorische redenen had gekund, tot het rijtje
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Het feestie kon echter Pas beginnen toeivan Acker zidr in de fina-

g

werden de schema's aançPast. Na

móetenbehoren.

'Voor die olympische

Wat Bouwmeester dit jaar heeft ge-

medoille ben ik bezig, dot

vierde binnerL waarna ze haar'ererondje'langs de oranje-enclave op
de uál kon maken.,,Ook dat
een enorme kick. We ziin edtt een
tearn-" Minister-president Mark
Rutte was er telefonisch snel bij
om Bouwmeester te feliciteren.
Een fax van de koningin voþde.
Uiteraard was er ook de knuffel en
de kus van Ben Ainslie, haar
vriend, de Finn-zeiler die zich zaterdag niet kon beheersen en na
het slaan van een cameraman
door een zijdeur afging'
Ook dát diende Bouwmeester oP
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is de enige die telt'
I
roz zeilsters deel uit 49 landen -

veroverde, won ze twee regatta's

de eclatante zege in WeYmouth
liet Bouwmeester de teugels even
vieren en nam deel aan een triatlon op Ameland. Anderhalve

maani voor de startvan het\MK
vertrok ze iraar Australië. Daar

olympische reeks. Uniek in de
olvmpische zeilstad van 2oP \¡/:ls
,dtwèe races voor de finale al zeker van de eindzege.
,,sportvrouw van het jaar? Nou, ik
wéet niet wat de criteria Precies
waren", hield de wereldkamPioene zidr gistermiddag oP de vlake.
,,lk kan me er ook niet druk om

gooide een lichte voedselvergiftisins even roet in het eten.

Ëoriwmeester zei volledig hersteld
te zijn, maar leek oP ditbij harde
winit gehoudenWK - als de-lichtste stuurvrouw van de wereldtoP todr net even te kon te komen. Ze
won in het hete Perth één van de
elfraces.
Slechts één, zou je kunnen zeggen'

Marit Bouwmeester kan iuichen: de Friezin heeft zoiuist haar eerste wereld-

titel in de Laser

Radialklasse

binnengesleept.

foto AFP

positie en het goud alsnPg te ver3pelen aan de Beþdre Evivan
Äcker, die een dag eerder nog door
het iis was gezakt. ,,De finale was
een nadttmerrie. De hele week

$ond

er

tot

15

knopen wind, maar

was ik hier naar toe gekomen."

