Naast Evi Van Acker ook Emma Plasschaert en Maité Carlier present
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In golfstaat Oman gaat vandaag het WK Laser Radial van start. Er zijn honderd deelnemers uit veertig landen. Naast Evi Van Acker,
eerste op de ISAF wereldranking, nemen ook de Oostendse zeilsters Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) en Maité
Carlier (WOS Oostende) deel.
Vorige maand eindigde Emma Plasschaert (zesde op de wereldranking) nog elfde in de World Cup Final in Abu Dhabi. "Met dat
resultaat - drie plaatsen hoger dan een jaar eerder - was ik nog altijd niet supertevreden, want ik maakte toch veel fouten. Gelukkig
kan je leren uit je fouten", aldus de Oostende vanuit Mussanah in Oman. "Alles wat ik van de World Cup Final heb opgestoken, ben ik
nu aan het uitvoeren in Oman. Qua zeilomstandigheden is het hier geweldig en variërend. We zeilden al een paar dagen met sterkere
wind, maar de afgelopen dagen was er een stuk minder wind met heel veel shiften. Het is leuk om zo'n afwisseling te hebben." Vorig
jaar werd Plasschaert tiende op het WK in Santander.
Voor Maité Carlier (53ste op de wereldranking) is dit haar eerste wereldkampioenschap bij de volwassenen. Vorig jaar behaalde ze
brons op het WK voor de jeugd. Dit jaar werd Carlier vijfde op de wereldbekermanche in Qingdao (China) nadat ze de medaillerace
won.
In Oman wordt na de derde wedstrijddag de vloot in een gouden en een zilveren deel gesplitst. Het WK eindigt niet met een
medaillerace.
Yannick Lefèbvre op WK 49'er in ArgentiniëYannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers kwalificeerden zich intussen op het WK zeilen in
de 49'er-klasse in de buurt van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires voor de Gold Fleet. Het Belgische duo staat twaalfde en blijft
kans maken op een ticket voor de Olympische Spelen in Rio. Daarvoor moeten ze wel bij de beste drie duo's eindigen die nog niet
gekwalificeerd zijn. (rpo, blg)
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