Vaarwel Bolt, hallo Nafi
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Met klinkend goud op het WK en blinkend zilver in de haren bevestigt Nafi Thiam (22) het nu helemaal: ze is de nieuwe superster
van de atletiek. En daar is ruimte voor, nu Usain Bolt (30) ermee stopt. “Ze is cool, heeft haar verhaal mee én ze is bescheiden”, zegt
sportmarketeer Wim Lagae. “En toch zal ze nooit zoveel verdienen als Bolt. Alleen al omdat ze een vrouw is.”
Ze was gestart als topfavoriete, en ze heeft het afgemaakt. Uitgerekend op het WK waar atletiek-fenomeen Usain Bolt afscheid nam, is
een nieuwe wereldster in de atletiek opgestaan. Een Belgische dan nog. Nafissatou Thiam, 22 jaar en de eerste Belgische atleet ooit
die goud wint op een WK.
Met sterprestaties, maar ook met een sterrenuitstraling. De nieuwe coupe met lange zilveren vlechten en afgewerkt met een gouden
ringetje, mag gerust haar versie heten van de dansjes van Bolt. En het zoveelste bewijs dat Nafi Thiam stilaan uitgroeit tot een
wereldmerk.
“Ook Nike heeft begrepen dat ze mondiale allures heeft”, zegt sportmarketeer Wim Lagae (KU Leuven). “Ze is als enige Europese
uitgekozen voor een wereldwijde campagne op billboards. Dat wil wat zeggen.”
Het geloof in Nafi's uitstraling is groot, sinds haar gouden medaille in Rio. Zakenblad Forbes plaatste haar begin dit jaar nog tussen
de dertig meest beloftevolle Europese entertainers onder de dertig. Naast onder meer Hollywoodacteur Dev Patel, Game of Thronesactrice Sophie Turner en voetballer Gareth Bale. “In die hele lijst stonden zelfs maar vier vrouwen, onder wie dus Nafi”, zegt Lagae.
“Het toont hoe groot haar commerciële potentieel is.”
Het geheim van dat grote succes? “Ze is niet alleen sportief wereldtop, maar ze is ook een jong multicultureel stijlicoon. Ze straalt een zekere cool uit, iets relaxed. Swag, zoals ze zeggen. Tegelijk blijft ze er nuchter onder, is ze behoorlijk bescheiden en toch ambitieus.
Dat zijn globaal belangrijke waarden.”
Haar charisma is niet te ontkennen, zegt ook Memorial-organisator Wilfried Meert. “Ook haar achtergrond spreekt aan. Dochter
van een Senegalese vader en een Belgische moeder, studente. Komt daar nog bij dat ze schittert in het koninginnenummer: de
zevenkamp. Lange tijd waren het de Angelsaksische landen die daarin de kampioenen aanleverden. De Britse en Amerikaanse pers
volgen het dus op de voet. Als Nafi hen het nakijken geeft, dan krijgt ze automatisch gigantisch veel publiciteit.” Nu, voor de Belgische
atletiek is een figuur als Nafi sowieso fantastisch nieuws. Zo iemand kan kinderen inspireren om ook voor de sport te kiezen.”
Nafi Thiam, piepjong als ze is, heeft nog een grote toekomst voor zich, zeggen kenners. Toch is de kans dat ze ooit de jaarlijkse
32 miljoen dollar reclame-inkomsten van Bolt kan binnenhalen zo goed als onbestaande. “In de top 100 van best verdienende
sportmensen staat slechts één vrouw: Serena Williams op plaats 51. Het genderverschil speelt een zeer grote rol voor de marktwaarde
van een atleet”, zegt Wim Lagae.
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