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Emma Plasschaert begint vandaag aan WK zeilen in Santander OOSTENDE - De Oostendse Emma Plasschaert begint vandaag aan
zeven dagen competitie op het WK zeilen in het Spaanse Santander. Het is de eerste kans om zich met België te kwalificeren voor de
komende editie van de Olympische Spelen.
We troffen Emma Plasschaert deze week in volle voorbereiding. "We hebben net de laatste drie dagen met training erop zitten", begint
de Oostendse. "Vandaag begint de wedstrijd, woensdag en donderdag hebben we twee dagjes rust ingepland."
"Qua organisatie gaat het hier allemaal duidelijk op zijn Spaans. Het komt wel in orde hoor, maar eerder laat dan vroeg. Toch is het
allemaal tot in de puntjes geregeld en zijn het goede omstandigheden om te sporten. Vanaf vandaag staan we voor zeven dagen
competitie. Op de laatste dag is de medalrace, daaraan mogen enkel de beste tien uit het klassement meedoen. Na dit WK gaan we
terug naar huis en zijn enkele weken rust ingepland. Daarna begint het circuit opnieuw, met trainingen. Samen met Evi Van Acer trek ik
midden november wellicht richting Lanzarote voor de BOIC-stage."
Over het belang van dit wereldkampioenschap moet Plasschaert niet lang nadenken. "Dit WK is wel heel belangrijk voor ons. Het is
de eerste mogelijkheid om je als land te plaatsen voor de Olympische Spelen. De eerste twintig landen in de laser radial kunnen hier
een plaatsje krijgen voor de ultieme droom van elke sporter. Dit betekent dus niet dat ik of iemand anders zich als persoon kwalificeert
voor de Spelen. Het is het land dat zich plaats en de selectie wordt door het gekwalificeerde land zelf gemaakt. De hoofddoelstelling
hier is dat België zich kwalificeert, maar ook individueel komen we niet zonder ambities naar hier. Ik wil gewoon keigoed zeilen, om het
maximum van mijn kunnen te tonen. De druk is gigantisch groot, dit is na de Olympische Spelen het belangrijkste event in het zeilen.
Dit ISAF WK, verschillend van het klassen-WK, wordt ook maar om de vier jaar georganiseerd." (BV)
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