“Twee zeilers uit het VYF Talent Team nemen dit
jaar namelijk deel en ik weet nu al dat ik tussen
9 en 15 juli al mijn vingers in duimstand zal zetten voor Sam Vandormael en Emma Plasschaert.”
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ISAF YOUTH 2011

Eerst was ik niet goed genoeg, dan zeilde ik in de verkeerde klasse en daarna stuurden ze iemand
anders. En ja hoor, voor ik het wist was ik er natuurlijk te oud voor. Ik baal dat ik nooit mee heb
mogen doen aan het ISAF Jeugd WK. Deze wedstrijd is gewoon net even wat anders…. Elk land
mag per klasse 1 zeiler sturen die jonger is dan 19 jaar en 1 coach voor het ganse team. Dit jaar
vindt het evenement plaats in Zadar, Kroatië en wordt er gevaren in de Laser Radiaal, de 420, de
RS-X, de Sirena SL16 en de 29er. De boten worden geleverd door de organisatie. Jammer dat ik dat
heb moeten missen… maar nu voelt het toch alsof ik er een beetje bij ben! Twee zeilers uit het VYF
Talent Team nemen dit jaar namelijk deel en ik weet nu al dat ik tussen 9 en 15 juli al mijn vingers
in duimstand zal zetten voor Sam Vandormael en Emma Plasschaert.

H

et VYF Talent Team werd zo’n anderhalf
jaar geleden opgericht onder leiding van
mijn coach Wil van Bladel. Jeroen Belis,
Emiel Brusselmans, Thomas Deckers, Tom
Pelsmaekers, Emma Plasschaert, Levi Slap, Matthias
Van de Loock en Sam Vandormael zijn stuk voor stuk
talentvolle zeilers die hard willen werken en bereid
zijn de juiste keuzes te maken om hun Olympische
dromen te verwezenlijken. In het begin voer ik
makkelijk rondjes om hen heen maar tegenwoordig

Sam Vandormael.
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wordt het vuur me soms flink aan de schenen gelegd.
Die jonge garde wil namelijk niets liever dan mij
verslaan, al is het in het kleinste snelheidstestje of tijdens de allerlaatste serie boeirondingen van de dag.
Ze blinken allemaal wel in iets uit en juist daardoor
worden we samen beter en gaan we harder en hoger
dan ooit tevoren. Op het water maken we elkaar het
leven zuur, maar aan de kant zijn we beste vrienden
in een groep waar de sfeer zonder uitzondering altijd
goed is. Dit team ligt me nauw aan het hart en ik

zich helemaal thuis in de Laser en wordt ze met de
dag beter, vastberaden om de jongens te verslaan.
Het zeilen kreeg ze van thuis uit mee gezien haar
ouders de drijfveren zijn achter de zeilclub VVW
Inside Outside. Ze voer haar eerste metertjes dan ook
in de Optimist op de Spuikom in Oostende, en zoals
altijd: van ’t een kwam ’t ander…
hoop dat we samen nog veel leuke momenten zullen
meemaken en mooie overwinningen kunnen delen.
Emma is steevast mijn kamergenootje op stage.
Ze mag dan wel acht jaar jonger zijn, wij kunnen
het prima met elkaar vinden. We lijken op elkaar,
niet qua uiterlijk - had ik maar zulke ranke lange
benen… - maar wel qua zowat al de rest. Ze studeert
graag en ze wil ook liefst goede punten, ze speelt
piano - ok dat heb ik inmiddels opgegeven! - ze heeft
veel discipline en is een grote doorzetter. En… ze kan
er net als mij niet tegen als ze iets niet kan! Emma
zeilde voor de Laser Radiaal in de Europe klasse en
had in het begin toch een beetje getwijfeld over haar
overstap naar het team. Al haar vrienden achterlaten,
in een groep aansluiten met enkel jongens, en vooral
die mooie waterlijn ruilen voor een witte strijkplank?
Je zou over minder nadenken! Vorig jaar maakte ze
in augustus de overstap en sinds november maakt ze
deel uit van het VYF Talent Team. Inmiddels voelt ze

Ook Sam komt uit een zeilersfamilie, zijn vader zeilde
fanatiek in de Finn en zijn moeder in de Europe.
Hij begon net als Emma in de Optimist op het
Galgenweel in Antwerpen. Dat liep niet helemaal van
een leien dakje, want hij haalde zijn tweede graad
niet, vond dat iedereen vervolgens maar ‘den boom
in kon’ en trainde op zijn eentje verder. Niet zonder
succes want enkele jaren later werd hij Belgisch kampioen zowel bij de junioren als bij de senioren. Een
beetje later werd hij ook nog eens Belgisch kampioen
met zijn vader in de Snipe en de trein was vertrokken. Na de Optimist maakte hij de overstap naar de
Laser Radiaal, een boot die hem echt ligt. Scheuren
door de golven met windkracht zes, helemaal zijn
ding! Vraag me niet waarom, maar we zeggen altijd
‘Peanut Butter Jelly Time’ tegen elkaar als we het op
het water naar onze zin hebben!
Sam en Emma, het zijn twee andere persoonlijkheden, maar ze hebben wel dezelfde passie voor hun
sport. Ze houden onvoorwaardelijk van zeilen en ik

Emma Plasschaert.
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“Ze dromen
over de perfecte start, de
snelste boeirondingen,
de slimste
tactische
zetten, over
een plekje op
het hoogste
schavot en als
het even mag,
over Olympisch goud. “
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geef hen natuurlijk geen ongelijk. Vooral de veelzijdigheid spreekt hen aan: het feit dat je zowel fysiek
moet trainen als je techniek goed moet beheersen,
tactische beslissingen moet maken, inzicht moet
hebben in de wind en de regels,… De combinatie
van al deze dingen maakt het voor hen juist zo’n
mooie sport. Bovendien ben je altijd buiten! Daarnaast willen ze ook allebei winnen. Je zou denken
dat alle sporters willen winnen, maar de ervaring
leert me dat dat heus niet zo vanzelfsprekend is als
het klinkt. Maar zij willen het, ik weet het, ik zie het,
ze zeggen het en stralen het uit. Ze dromen over de
perfecte start, de snelste boeirondingen, de slimste
tactische zetten, over een plekje op het hoogste
schavot en als het even mag, over Olympisch goud.
Emma en Sam, allebei 17… en ja dan valt er toch
soms het een en ander op. Emma zal me nooit bellen
om op zoek te gaan naar een zeer belangrijk groen
schriftje in het appartement waar we verbleven.
Sam wel, en wat je dan vindt zijn z’n hangbroek,
laarsjes, jas, … zowat alles behalve dat schriftje
natuurlijk!What can I say, meisjes zijn gewoon sneller
zelfstandig. Ze zijn allebei nog jong en hebben nog
een lange weg te gaan, maar ze hebben er wel alles
voor over om hun ambities waar te maken. Sam
vertelde me dat hij het niet altijd even leuk vindt om
zo vaak weg te zijn van huis, maar dat het keuzes zijn
die je moet maken wil je je doelen bereiken. Zo miste
hij dit jaar de eindejaarsreis op school, maar plaatste
hij zich in diezelfde periode wel voor het ISAF Jeugd

WK. ‘ Leg het mij duizend keer voor, ik kies duizend
keer hetzelfde!!’ Die woorden zeggen genoeg…. En
ook bij Emma is de keuze tussen zeilen of feesten
snel gemaakt geloof ik!
Het ISAF Jeugd WK staat voor de deur en ze vertrekken beide met andere ambities. Sam nam vorig jaar
ook deel aan het ISAF, maar kwam zeer teleurgesteld
terug naar huis. Twee weken later nam hij wel wraak
op het Jeugd WK in Largs door er als 8e op het
podium te staan! Dit jaar gaat hij vastberaden voor
een podiumplaats, zowel op het ISAF Jeugd WK als
op het Jeugd WK Laser Radiaal in La Rochelle. Emma
weet niet zo goed wat ze moet verwachten van de
concurrentie omdat ze nog maar erg weinig grote
wedstrijden heeft meegevaren in de Laser Radiaal.
Zelf denkt ze dat top 15 haalbaar moet zijn, maar ik
ben er bijna zeker van dat ze veel beter zal finishen!
Voor dit artikel heb ik Sam en Emma uiteraard een
paar vragen gesteld en zo ook wie hun idolen zijn of
wie ze echt bewonderen. Robert Scheidt en Michael
Phelps kraaide Sam. Emma en Sam hadden verder
nog een naam in hun hoofd. Met enig gevoel voor
drama, naar ook met gepaste trots, kan ik zeggen dat
ikzelf kennelijk ook bijdraag aan het stimuleren van
hun droom. Ik hoop oprecht dat ze die waar kunnen
maken, te beginnen met het ISAF JWK in Kroatië.
Volg Emma en Sam vanaf 9 juli via
http://www.isafyouthworlds.com/!
Heel veel succes alvast!
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