Evi Van Acker op zoek naar eerste wereldtitel
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Als bio-ingenieur zwaaide ze intussen af met grote onderscheiding. Na negen WK's met twee vice-wereldtitels wil ze ook met de
hoofdprijs gaan lopen vanaf vandaag in het bloedhete Oman.
BRUSSELEvi Van Acker, gewezen Sportvrouw van het Jaar na haar olympische medaille in Londen 2012, zit opnieuw bij de laatste
drie genomineerden voor de sporttrofee na een succesvol 2015: ze stond op het podium in onder meer Hyères, Trentino, Sofia,
Andalusië en is momenteel nummer één op de wereldranglijst in de Laser Radiaal-klasse. Helaas voor haar is de stemming voor
Sportvrouw afgesloten nog voor haar WK begint. Van Acker: "Ik ben al trots om met kleppers als Delfine Persoon en Charline Van
Snick genomineerd te zijn."
Van Acker wil wat graag de leemte in haar erelijst invullen: negen keer stond ze al op een WK, twee keer werd ze
vicewereldkampioene, maar nog nooit mocht ze zich de beste van de wereld noemen. "De honger naar een gouden plak is groot", zegt
ze. Dan moet ze in Oman niet alleen voorbij de concurrentie maar ook de hitte trotseren, tot 40 graden. "Dat is niet ideaal, maar dat is
voor iedereen zo."
België heeft naast Van Acker nog enkele ijzers in het vuur op het WK. Ook Emma Plasschaert en Maité Carlier, de opvolgers van Van
Acker, nemen deel aan het WK.
Op naar Rio
Van Acker zit niet alleen met haar hoofd bij het WK. Volgend jaar wil ze haar topsportcarrière afsluiten op de Spelen van Rio 2016.
Dit jaar verkende ze ongeveer twee maanden de stroming in de baai van Rio en de wind. Op het olympische test-event in Rio werd ze
tweede, nadat ze naar eigen zeggen niet goed had gevaren. "Toen maakte ik te veel domme fouten." (hjb)
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