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Emma Plasschaert: 'Tiende plaats hoogtepunt van voorbije twee jaar'
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'Met mijn tiende plaats op het WK ben ik superblij. Dit is het hoogtepunt van de voorbije twee trainingsjaren', geniet Emma
Plasschaert, die eind november op uitnodiging mag deelnemen aan de eerste World Cup-finale in Abu Dhabi.

Als enig land heeft België met Evi Van Acker en Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) twee zeilsters in de top-10 van
het YSAF-WK. 'Dat maakt van ons het beste land in de Radial-vloot', stelt Emma Plasschaert tot haar genoegen vast.

'De afgelopen wedstrijdweek was een van de vermoeiendste die ik ooit heb gevaren. Niet het zeilen zelf was vermoeiend, maar vooral
het lange stilzitten en ongeduldige wachten. Het lange wachten aan de kant en op het water had niet weinig wind als oorzaak, maar
slecht race-management. Per dag brachten we een zes à zeven uur op het water door, met een gemiddelde van ongeveer 1,3 reeksen
per dag. Ik denk dat dit een record moet zijn.'

Geniaal

Plasschaert opende het WK heel goed met een derde plaats na de eerste dag. 'In een lichte wind zette ik twee mooie reeksen neer.
Dat betekende dat ik de dag erna met een rode bol in mijn zeil mocht zeilen. Rood staat voor de derde plaats in de ranking. Fier
als een gieter ging ik dus met die rode stip in m'n zeil op het water. Het event was zotricky en zo moeilijk dat heel veel deelnemers
afwisselend slechte en heel goede reeksen vaarden. Op de beslissende laatste dag zeilde ik bij superveel wind - iets waar ik niet echt
van houd - dankzij het geniale strategische plan van de coach toch een vierde plaats.'

Zo mocht Plasschaert aan demedalrace deelnemen. Daarin werd ze negende, goed voor een tiende plaats in de eindstand.

Er wacht haar een drukke winter met een BOIC-stage in Lanzarote, een uitnodiging met de top-20 van het WK voor de eerste World
Cup-final in Abu Dhabi ('dat is echt superspeciaal') en een trainingsperiode in Rio.

Andere West-VlamingenEr namen nog West-Vlamingen deel aan het WK in Santander. Wannes Van Laer werd 42ste in de laser
standaard-klasse. Yannick Lefebvre eindigde met Matthieu Janssens 51ste in de 49'er klasse. Morgan Good zeilde met Dominique
Ampe naar een 57ste stek in de Nacra-klasse. (rpo)
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