Een beetje cash voor Greg, maar vooral eeuwige roem
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HasseltDe medaille mag dan mooi blinken, hoe vertaalt dat olympisch goud zich in échte munt voor Greg Van Avermaet? Een jackpot
is het niet echt, zegt sportmarketeer Wim Lagae (KU Leuven). “Al zal Gregs waarde voor toekomstige contracten en koersen zeker
stijgen.” En van het BOIC krijgt hij sowieso een bonus van 50.000 euro.
Wat dat schuift, zo'n gouden plak? Al zeker 50.000 euro, de bonus die elke gouden Belg in Rio krijgt van het BOIC. Maar daarnaast
zal Van Avermaet er de komende jaren aan blijven verdienen, zegt sportmarketeer Wim Lagae. “Het effect zal vooral op iets langere
termijn voelbaar zijn. Tot juli 2020 is Greg olympisch kampioen, hé. Dat is zo uniek dat het bij zijn volgende contractbesprekingen zal
blijven nazinderen. Misschien staat in zijn contract nu ook al een clausule die voorziet in een loonsverhoging bij olympisch goud. Ook
voor de na-Tourcriteria van volgend jaar zal er een bonus bijkomen.”
En dan zijn er de mogelijke reclamecampagnes. Tia Hellebaut die Pizza Hut promoot, ook dat was het gevolg van haar gouden
medaille in Peking. “Het verdere verloop van de Spelen speelt een rol. Als de medaillewinst voor België beperkt blijft, zal Greg er
blijven uitspringen. Al denk ik dat deze gouden medaille sowieso nog een tijdje zal blijven hangen. Het spannende karakter van de
wedstrijd, hoe Van Avermaet zichzelf overtrof op een parcours dat niet het zijne is: dat blijft in het collectieve geheugen hangen.”
Een bedrag plakken op de inkomsten door goud is voorlopig nog onmogelijk, zegt Lagae. “Wat wel al vaststaat, is de eeuwige roem:
wat dat betreft heeft hij de jackpot nu al binnen.” (cka)
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