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Emma is verbonden aan VVW Insi-
de Outside Oostende. Ze traint re-
gelmatig op de Spuikom.
“De Olympische Spelen in Rio over
een grote twee jaar zijn mijn groot-
ste doel. In deze sport werk je altijd
met Olympische campagnes. Het is
het hoogste dat je kan bereiken bij
het zeilen”, doet Emma uit de doe-
ken.
In oktober nam ze voor het eerst
deel aan een wereldkampioenschap.
“In de eerste racedagen van het WK
Laser Radial stond ik op een bepaald
moment voor Evi Van Acker in de
voorlopige rangschikking. Uitein-
delijk zou ik tiende worden in de
einduitslag. Het WK was een goeie
leerschool. Ook Evi, die acht jaar
ouder is, behaalde met haar achtste
plaats een mooi resultaat. Je mag
niet vergeten dat ze een jaar niet
meer gezeild heeft. Haar prestatie
was niet meteen representatief”,
neemt Emma het op voor haar con-
cullega.
Evi Van Acker, de naam zal nog va-
ker opduiken. Met haar bronzen
medaille op de Spelen van 2012
werd ze in een klap wereldberoemd.
België mag echter maar één kandi-
daat afvaardigen voor het zeilen in
Rio 2016.
“Ook in Londen kon maar een per-
soon aanspraak maken op de selec-
tie. Bij de kwalificaties volgend jaar
gaat het dus tussen haar en mij.
Soms worden we uitgespeeld als

concurrenten, maar zo zie ik dat he-
lemaal niet. We kunnen goed op-
schieten met elkaar. Al wil ieder
van ons maar wat graag naar de spe-
len gaan. Ofwel wordt het opnieuw
Evi, ofwel ik. In het najaar van 2015
start de kwalificatieperiode. De be-
slissende wedstrijden zijn in handen
van het BOIC, het Belgisch Olym-
pisch en Interfederaal Comité. Het
is nog een hele weg te gaan, maar in
mijn achterhoofd droom ik al van de
selectie. Momenteel is het een
kwestie van samen te trainen en me-
zelf sterker te maken op het water”,

gaat Emma verder.

SMERIG WATER
Kunnen varen met veel of weinig
wind is het belangrijkste bij zeilen.
“De selectiewedstrijden voor de
Spelen zijn in min of meer dezelfde
weersomstandigheden als in Brazi-
lië. Ook onze trainer heeft een be-
langrijk aandeel in de selectie. Ge-
lukkig kom ik goed overeen met Evi.
We eten samen, trainen samen en
delen dezelfde kamer op training of
stage. Als je 24 op 24 uur op elkaars
lip leeft, dan kom je maar beter over-
een”, lacht Emma.
Het ziet er niet zo best uit voor de

wedstrijden op zee straks in Rio.
“Het water is er erg smerig. Naar het
schijnt zwem je er tussen tuinmeu-
belen en andere rommel. Deze zo-
mer gaan we er drie weken trainen
om de omstandigheden beter te le-
ren kennen. De situatie is wat ze is, al
zal het IOC misschien nog een in-
spanning leveren. Wie er ook gese-
lecteerd zal worden voor de Laser
Radial, het belooft een zware be-
proeving te worden.”

YACHTVROUW VAN HET JAAR
Emma kan niet anders dan tevreden
terugblikken op het voorbije jaar.
“Ik kreeg de trofee voor beste yach-
tvrouw van 2013 overhandigd van
het Koninklijk Belgisch Yachting
Verbond. Op de uitreiking was ik
helaas afwezig door een trainingssta-
ge in Spanje.”
Emma maakt zo een einde aan zeven
jaar hegemonie van Evi Van Acker.
De titel ging naar de jonge zeilster
omdat ze een enorme progressie
maakte in de wereldranglijst: van
plaats 37 naar plaats 8.
“De trofee dank ik aan het geluk dat
ik reeds drie jaar kon meetrainen
met Evi. Op die manier kon ik ge-
bruikmaken van de tot in de puntjes
uitgewerkte professionele organisa-
tie. Nu richt ik mijn pijlen volop op
de kwalificatiewedstrijden voor de
Spelen”, zegt de laureaat tot slot. 

(MFEZ/foto MFEZ)

EMMA PLASSCHAERT 

“Olympische Spelen als doel” 
OOSTENDE - De overgang van oud naar nieuw staat voor Emma Plasschaert niet synoniem met feestvie-
ren, want de beloftevolle zeilster heeft later deze maand examens. Dankzij haar topsportstatuut combi-
neert Emma haar studies met zeilen op het hoogste niveau.

Zeilster Emma Plasschaert richt haar pijlen op 2016

Emma Plasschaert: “Bij de kwalificaties volgend jaar gaat het dus tussen Evi
Van Acker en mij.”

“In mijn achterhoofd droom
ik al van de selectie voor de

Olympische Spelen”

OOSTENDE - De 20-jarige Emma Plas-
schaert mag tevreden terugblikken op het
voorbije jaar. Ze kreeg de trofee voor
yachtvrouw van 2013. Emma kreeg de ti-
tel omdat ze een enorme progressie maak-
te op de wereldranglijst. Twee maanden
geleden behaalde ze ook de tiende stek op
het WK Laser Radial. Emma studeert
landmeetkunde aan de UGent in combi-
natie met een topsportstatuut. Ze is al ja-
ren verbonden aan surfclub VVW Inside
Outside in Oostende. Emma zeilt sinds ze
negen jaar is. De Spuikom kent voor haar
geen geheimen meer. De studente wordt
haar sport nooit beu omdat de omstandig-
heden bij het zeilen keer op keer verschil-
len. Volgend jaar wordt er bepaald wie er
voor ons land naar de Olympische Spelen
van 2016 in Rio De Janeiro mag gaan.
Slechts één vrouw komt in aanmerking.
Het zal gaan tussen Evi Van Acker en
Emma Plasschaert. 

(MFEZ)

Wie is Emma
Plasschaert? 

OOSTENDE - Emma’s discipline is de Laser Radial-klasse. “Die
competitie kan je omschrijven als een eenmansboot voor vrouwen.
Het is de grootste competitie ter wereld. De uitrusting bestaat uit
een simpele boot, vandaar de populariteit. Het is trouwens de enige
wedstrijd waar vrouwen aan bod komen in de zeilsport. Ons geslacht
kan wel in de Europese competitie terecht, maar die komt niet in
aanmerking voor de Olympische Spelen. Zeilen komt amper aan

bod in de media. Het is natuurlijk niet evident om de sport in beeld
te brengen, de competitie speelt zich af op open zee. Dat maakt het
moeilijk om toeschouwers naar een zeilwedstrijd te lokken. Zonder
Olympische medaille was Evi nooit sportvrouw van het jaar gewor-
den”, stelt Emma. Haar zeilcarrière begon op 9-jarige leeftijd. “Ik zat
zes jaar bij optimist, de jeugdafdeling. Sinds drie jaar ben ik actief in
de Laser Radial, het meest fysieke onderdeel. Je leeftijd of gewichts-
klasse speelt geen rol, enkel het type boot is van belang. Een compe-
titie bestaat uit zes dagen. De tien beste deelnemers mogen op de
laatste dag strijden in functie van het aantal punten dat ze in de
reeksen hebben gesprokkeld.”

WEDSTRIJD IN MIAMI
“Mijn hoogtepunt in 2014 wordt het EK in juni. Verder wil ik mijn
positie op de internationale ranglijst handhaven door goed te varen
in elke wedstrijd. Vanaf 17 januari ga ik opnieuw het water in. De
eerste World Cupwedstrijd van het jaar vindt plaats in Miami. Elke
trainingsperiode heeft dezelfde dagindeling. Het aantal uur op zee
hangt af van de wind. Of ik de sport nooit beu word? Zeker niet, de
omstandigheden bij het zeilen verschillen keer op keer en ik kan mij
nog voldoende focussen op mijn studies. Al moet je je voor elke
wedstrijdreeks wel grondig voorbereiden om de verschillende man-
ches af te werken.” (MFEZ/foto MFEZ)

“Eenmansboot voor vrouwen” 

Emma: “In 2014 wil ik mijn positie op de internationale ranglijst
handhaven.”


