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Evi Van Acker slaagde gisteren in haar opzet en schoof in de medaillerace van het WK in de Laser Radial-klasse een plaats op. Het
was goed voor brons, maar niet voor een tevreden Evi. 'Er zat meer in.' PAUL DE KEYSER

'Dit is balen, echt balen!' Je zou het niet verwachten uit de mond van een atlete die de finale regatta inging als vierde maar er alsnog in
slaagde om op te schuiven naar het podium.

Evi Van Acker (28) kreeg daar de bronzen medaille om de hals - net als twee jaar geleden op de Spelen van Londen - maar lachte niet
van ganser harte.

'Oké, het blijft een WK-medaille, maar die had een ander kleurtje kunnen hebben als ik geen stomme fout maak die me van de eerste
naar de achtste plaats stuurt in de beslissende race. Daardoor moest ik veel te veel manoeuvreren en kon ik niet meer opschuiven.
De eerste dagen van dit WK heb ik trouwens ook steken laten vallen, door niet scherp genoeg te staan bij de start. Daar heb ik al veel
punten laten liggen. Pas na de rustdag slaagde ik erin om de knop om te draaien en een remonte in te zetten. Ik moet toegeven dat de
Nederlandse Bouwmeester sowieso de meest regelmatige was en een nieuwe titel verdiende.'

Uiteindelijk moest de Gentse zich nog reppen om de Tsjechische Fenclova achter zich te houden en tenminste die bronzen plak te
redden. Met wat hulp van Emma Plasschaert (20), onze andere landgenote in de medaillekoers, die uiteindelijk een knappe tiende
plaats bezette in het eindklassement.

Opnieuw liep één en ander niet naar wens voor Van Acker en co. Na het gehannes met de wind van de voorbije dagen moest de
slotwedstrijd van hun WK gisteren even worden uitgesteld omdat ferryboten voor spelbreker speelden in de haven van het Noord-
Spaanse Santander. Van Acker liet het niet al te zeer aan haar hart komen en zeilde meteen naar de leiding van het tienkoppige
pelotonnetje dat startrecht had verworven in de medaillerace. Die koppositie behield ze tot na het ronden van de tweede boei. 'En toen
ging ik in de fout!'

Bouwmeester ongenaakbaar

Marit Bouwmeester, de uittredende wereldkampioene en ook gisteren bij de start van de slotmanche nog nauwelijks te overvleugelen,
kwam onweerstaanbaar voorbij. Gevolgd door nog zes anderen. Op dat moment bleef de derde plek het hoogst haalbare voor Van
Acker, die per se Fenclova voor moest blijven om haar medaille te redden. Emma Plasschaert zorgde ervoor dat de Tsjechische
uiteindelijk pas als tiende eindigde.

'Brons is mooi, maar er zat meer in', bleef Van Acker bij haar standpunt.

Ticket voor Rio beet

Omdat België als enige land twee atletes bij de top tien zette, werd het ticket voor de Spelen van Rio vlot op zak gestoken.

'Die klus hebben we geklaard', stelde Van Acker simpel vast. 'Wie van ons twee het wordt, weten we nu uiteraard nog niet. Maar ik ben
sowieso trots op Emma, die het uitstekend heeft gedaan en weer een stap vooruit heeft gezet. En het zal niet de laatste zijn. Ook voor
mij zit er trouwens nog vooruitgang in. Op naar het volgende dan maar.'

PAUL DE KEYSER
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