
vallen, maar willen we dat? Die onbevangen-
heid, die onschuld, die verwondering op het
randje van naïviteit, is juist deel van haar
charme. Altijd is het een beetje lachen met haar.
Eén anekdote: op de olympische stage op
Lanzarote bestelt ze een Cola Zero. “Hielo (ijs)?”,
vraagt de ober, en spreekt dat uit als yellow,
zoals Spaanse obers dat doorgaans doen.
Waarop Nafi, die nog nooit van gele cola heeft
gehoord: “No, black.”

Zij is zelf black, bruin eerder, een beauty
geboren uit een blanke moeder en een
Senegalese vader die in Afrika woont. In tijden
van vreugdekreten over verongelukte jongens
met een kleurtje kan deze medaille tellen.
Wellicht de mooiste gouden medaille in hon-
derd jaar Belgische sport is ook de eerste indivi-
duele olympische medaille voor een Belgische
sporter met Afrikaanse roots. Nafi Thiam, zo
zag je inRoad toRio, komt uit een beschermend
maar bescheiden milieu waarin moeder haar
eigen sociale hordenloop heeft moeten lopen.
Het zal hen voortaan beter gaan.

Knijp in die arm, laat het nog even doordrin-
gen, Nafi Thiam heeft in de nacht van zaterdag
op zondag wellicht de grootste prestatie in de
Belgische vrouwensport of sport tout court
neergezet. Voortaan is zij de standaard waar-
tegen sportieve grootsheid in dit land wordt
afgemeten. Na Justine Henin heeft
België weer een sportgodin.

van de sport en dan nog uit het zuiden van
Onderlandia, waar de randvoorwaarden voor
topsport nog minder zijn, dat hiertoe in staat is?
Kan iemand eens hard knijpen?

21 jaar is ontzettend jong, maar wat jong en
goed is, komt snel. Wat jong en zeer goed is,
komt zeer snel. De orakelwaarde van deze
rubriek is zwaar op de proef gesteld, maar vóór
de Spelen begonnen, stond hier deze zin met
betrekking tot de medaillekansen:

… “Nafi Thiam in een begenadigde dag,
waarom niet? Die is ook jong en ze wil wat, net
als Hannes Obreno, die in de skiff een goeie dag
en een gunstige wind kan hebben…”

Demaat der dingen
Zaterdag 13 augustus was de dag van het jong
Belgisch talent. Golfer Thomas Pieters had dan
wel juist zijn slechte dag en werd op zondag
vierde. Ook hij is uit het goede hout gesneden.
Zaterdagochtend was de 25-jarige roeier
Hannes Obreno vierde geworden in het
koningsnummer van het roeien en de speeltuin
van de oude, sterke mannen, de skiff. Dat
smaakt allemaal naar continuering.

Nafi Thiam was na een sterke eerste dag
bovenin geëindigd in de tussentijdse klassering
en het werd rekenen op welke plaats ze na
nog eens drie nummers zou kunnen eindi-
gen. Een olympisch diploma, of misschien
een dichte ereplaats en met wat meeval –
concurrenten die het misschien lieten
afweten – zat brons erin voor het jonge
veulen uit Namen. Neen dus, het veulen
rook de stal en gaf de eerste plek niet
meer af. Wat jong is en supergoed,
komt dus supersnel.

21 jaar is geen uitzondering in de
zevenkamp, maar nog minder de
regel. Wie haar voorging, was
ook jaren de maat der din-
gen: de blonde godin van de
meerkamp, Carolina Klüft,
was zelfs een paar maanden
jonger dan Nafi Thiam toen ze in

Athene met 6.952 punten (tegenover
6.810 voor Thiam nu) olym-
pisch goud pakte. Klüft zou

jarenlang de norm worden
en heeft jonge meisjes over

de hele wereld geïnspi-
reerd.

Dat kan Thiam ook. In
België en zelfs ver daar-
buiten, als ze haar
schroom laat

Eh, bébé, oups:mademoiselle,
Je vais pas te draguer, promis, juré,
J’suis journaliste et depuis samedi putain,
J’suis fou de ton talent!

Formidable, formidable
Tu étais formidable.

aar zat ze dan op haar stoeltje, Nafissatou
Thiam uit Namur/Namen. Springers
rechts van haar, lopers op de baan, pols-
stokspringers aan de andere kant. Ze ver-
trok geen spier. Met nog twee nummers te
gaan stond ze op één in de zevenkamp of

heptatlon, het nummer van de godinnen van
het stadion. Speerwerpen was aan de beurt en
haar elleboog deed pijn. Pijnstilling bij topatle-
ten die hun vasculair systeem moeten aanspre-
ken, is een heikel ding en was tot een minimum
beperkt.Primumnonnocere, eerst niet schaden,
was de boodschap, want het zou op die gruwe-
lijke 800 meter aankomen.

Ze voelde aan haar elleboog, warmde benen
en lichaam op, gooide haar speer in de opwar-
ming welgeteld één keer, net voorbij haar grote
teen. Ze ging weer zitten. Zorgen? Niet echt. Ze
nam een energiereep, knabbelde en babbelde
mondje vol tegen de Française Antoinette Nana
Djimou. Het was grappig en ze lachten. Daarna
keek ze weer voor zich uit. Ze had al anderhalve
dag een camera in haar zog en was het gewend:
waar ze ging, hoe ze ademde, ze werd gevolgd.

Het gezicht van Nafi Thiam was dat van de
verwondering, de ogen die van de onschuld, de
lichaamstaal niet eens die van een kampioene
met zicht op het podium. Ze was een kwetsbaar
meisje: moedig alleen onderweg naar nieuwe
hoogten. Vluchten kon niet meer, ze had haar
kaarten op tafel gelegd: drie persoonlijke
records gebroken, een medaille voor het grijpen.
Alleen de kleur was nog niet zeker.

In het speerwerpen kon ze Jessica Ennis-Hill
– ‘Themumolympic champion’, kopten de
Engelse media bij voorbaat – op een haast
onoverbrugbare achterstand plaatsen. Ze
gooide één keer: bam, 53.13 meter, een vierde
persoonlijk record.Mission accomplie. Geen gil,
geen overdreven vreugde. Te midden van de
chaos van Rio bleef ze the girl in the bubble.
Nooit eerder heeft de flow, de natte droom van
elke sporter, zich zo geopenbaard als in het pos-
tuur van Nafi Thiam, die haar stoeltje weer
opzocht. 53.13? Is er iets gebeurd?

Orakelwaarde
Even zal ze hebben gedacht: jakkes, nu
alleen nog mijn slechtste nummer, die laat-
ste dubbele ronde. Ze liep naar coach Roger
Lespagnard en hij zei wat wij allemaal wis-
ten: ‘Dix secondes’, houd haar binnen de
tien seconden en je wint. Hij zei het als een
dienstmededeling.

De afloop is bekend. Ze gaf maar 7.47
seconden prijs aan Jessica Ennis dankzij een
fenomenale laatste 100 meter, waarin ze
systemische dieptes en energiedepots aan-
sprak waarvan ze het bestaan niet eens ver-
moedde. PR nummer vijf was binnen. PR
nummer zes was haar totaal: 6.810, een
verbetering met 300 punten.

21 jaar en olympisch kampioene in de
zevenkamp. Een Belgische olympische
kampioene in misschien het meest
mythische nummer van de atletiek. Is
dit echt: een meisje uit het Onderlandia

Portret.
Nafi Thiam

kon niet kiezen
enwon

dusmaar goud
op de zevenkamp

4 DeMorgen.DINSDAG 16/08/2016

Tien Belgische
topmomenten

Nafi Thiam
► 13 augustus 2016
► Rio
► Zevenkamp
► Olympisch goud
► 21 jaar, hopend op top
vijf, met een elleboog-
blessure, maar uiteindelijk
toch gewoon de beste

EddyMerckx
► 15 juli 1969
► Mourenx
► Tour de France
► Op weg naar
eerste eindzege
► Grofweg 140 kilometer
alleen in de aanval
in de Pyreneeën

D

Formidable
HANS VANDEWEGHE
SPORTJOURNALIST

Is dit echt: eenmeisje
uit het Onderlandia van

de sport dat hiertoe in staat is?
Kan iemand eens
hard knijpen?

Een
jonge
vrouw

om nooit
te vergeten

► Hoog-
springen,

kogelstoten,
800 meter,
200 meter,

speerwerpen,
verspringen

en 100 meter
horden
(niet in

de volgorde
zoals in

de wedstrijd):
in elk onder-
deel blonk
Thiam uit.

© BELGA

De overwinning vanNafiThiam
in de olympische zevenkamp is een
historischmoment voor ons land.
Maarwelke andere sportprestaties
van Belgen hebben hun plaats
in een top tien?
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Justine Henin
► 21 augustus 2004
► Athene
► Tennis
►Olympisch goud
►Na tegenvallende pres-
taties op Roland Garros
en Wimbledon zonder
voorbereiding naar goud

Gaston Reiff
► 2 augustus 1948
► Londen
► 5.000 meter
►Olympisch goud
► Versloeg in een
langgerekte sprint
de Tsjechoslowaak
Emil Zatopek

RogerMoens
► 3 augustus 1955
►Oslo
► 800 meter
►Wereldrecord
►Met 1:45.7 verpulverde
hij het wereldrecord
op de Bislett Games.
Het hield zeven jaar stand.

Gaston Roelants
► 17 oktober 1964
► Tokio
► 3.000 meter steeple
►Olympisch goud
► Als topfavoriet en
wereldrecordhouder
liep hij de concurrentie
naar huis

Ivo Van Damme
► 25 en 31 juli 1976
►Montreal
► 800 en 1.500 meter
►Olympisch zilver
► Twee keer de duimen
moeten leggen voor
legende Juantorena

Robert Van deWalle
► 27 juli 1980
►Moskou
► Judo
►Olympisch goud
► Zette België in één
klap op de wereldkaart
als judonatie

UllaWerbrouck
► 20 juli 1996
► Atlanta
► Judo
►Olympisch goud
► Als onvervalst super-
talent schitterde ze
slechts eenmaal
op mondiaal niveau

Fred Deburghgraeve
► 20 juli 1996
► Atlanta
► Zwemmen
►Olympisch goud
► Eerst een wereld-
record in de reeksen,
vervolgens goud. (FDP)

RIK VAN
PUYMBROECK

Ze zou pas goud pakken
in Tokio (2020),maar
NafiThiamdeed het dus
al in Rio. Symbool voor
het leven van de zeven-
kampster: kiezen kan ze
niet en zewíl zo graag.
‘Maar thuis is ze geen
vedette’, vertelde haar
mama al. ‘Ook zijmoet
haar bord afruimen.’

Bijna zei ze: ‘En de groetjes aan
Mathilde.’ Zo gewoon ging
NafiThiamzondag ommet
het telefoontje van koning
Filip. Ze zei dat natuurlijk niet,
zelfs de nieuwe koningin van
de atletiek kent haar plaats.
Maar ze sloot afmet ‘Au
revoir’, en datwas een afscheid
als een belofte.

Het afscheid ván eenbelofte
ook: de 21-jarige atlete is nu
definitiefwereldtop endus zal
het hof haar nog regelmatig
mogenuitnodigen ter hul-

diging. Straks naRio en eind
dit jaar al zeker opnieuwals
Sportvrouwvanhet Jaar. Zelfs
bokserDelfine Persoon, twee

jaar terug rázend toen
Thiamhaar opdat gala
versloeg, zal dat begrijpen.
Maar eerlijk, tot voor dit

weekend twijfeldenwe.Was
het nuNafiThiamof Thiam
Nafi? Endat is dande kracht
vandeOlympische Spelen. Ze
latenmensen leven als het om
goud, zilver of brons gaat en
het schermnamalle twijfel
weg. Voluit NafissatouThiam.
Nooit zal België de naamen
deze jonge vrouwvannu 21
jaar vergeten.

Alle biografieën vermelden
een Senegalese papa en een
Belgischemama.Die scheid-
den toenNafi tweewas, en zij
groeide op inRhisnes. Naams
dorpje, deelgemeente vanhet
al even onbekendeLaBruyère,
eind januari 2011 haalde ze
voor het eerst de kolommen
vanLaDernièreHeure. Klein
stukje over LindseyDe
Grande,met nog drie lijntjes
over ‘une jeune fille de 16 ans’,
die op een lokaal kampioen-
schaphet hoogspringen, ver-
springen én kogelstotenwon.
Schreef de krant: ‘Eenwed-

strijdwaarin haarmama,
DanièleDenisty, derdewerd.’

Rit van 70 kilometer
Als kindhadDenisty zelf
gesport, later plantte ze haar
droomover ophaar vier kin-
deren. VanwieNafi er eentje
was. Ze zag talent, ze zagwils-
kracht en ze zag liefde voor de
sport. “Maar ik konniet kie-
zen”, zegtNafiThiam in alle
interviews. “Dus deed ikmaar
zevenkamp.Danhoefde ik
niet te kiezen.”

Roger Lespagnard, ex-tien-
kampermet drieOlympische
Spelen op zijn palmares ennu
burgemeester vanFleron, zag
haar voor het eerst in 2006.
“Hetwas bij een indoor-
competitie en ik zag dat ze een
goede voet had, veel goedewil
en zeer veel toewijding.”

Twee jaar later vroegmama
Denisty of hij haar trainer
wildeworden, al betekende
dat een tweewekelijkse rit
Rhisnes-Luik, 70 kilometer
enkel. InHumo vertelde
Denisty dat zo stilaan de zin
kwamomzelfweer te sporten.
“Ikmoest anderhalf uurwach-
ten in de tribunes en stond te
verkleumen.” Zewas 36 en op
haar 48stewerd de lerares

Frans/geschiedenis in het
Turkse Izmir nogEuropees
kampioene in de categorie
W45.Opde zevenkamp.

NafiThiam is groot. Je leest
1.84meter of 1.87meter, en het
kan allemaal. ToenLespag-
nardmet haar begon,was ze
1.73meter. “Hetwaswachten
tot ze volgroeidwas omvoluit

te trainen”, zei hij inLa
DernièreHeure,maar de pro-
gressie kwamsnel.

Het juniorenwereldrecord
in de vijfkampdat ze in 2013
vestigde,werdnooit gehomo-
logeerd omdat de organisatie
geen dopingcontrole had geor-
ganiseerd.Maar toen alwas
het zelfs voor CarolinaKlüft,
de vorige recordhoudster en

later grande dame vande
zevenkamp, duidelijk. “Ik had
tot dannognooit vanNafi
gehoord”, zei Klüft drie jaar
terug, toenTiaHellebaut een
ontmoeting tussen deZweedse
en Thiamregelde.

“Bij dat record googelde ik
haar naam.Het is vroeg om te
zeggen of ze een carrière als
die vanmij kanmaken,maar
geef haarwat tijd. Ze heeft
werk opde 800meter,maar
dat is niet erg. Vanproblemen
moet je nietweglopen, jemoet
ze aanvallen.”Hellebaut zei
dan al: “Het is een supertalent,
een ruwediamant.” Nafi zelf:
“Het doel is ommezelf altijd te
overtreffen.”

Couleur Café
Overal lees je: op de Spelen van
2020 inTokio is ze 25 en kan
ze voor goud gaan.Dat zei Nafi
zelf nog in februari in een
interviewmetDeZondag. Of
Rio al kon? “Dat denk ik niet.
Als jemaar zeven keer per
week traint, is eenmedaille
nietmogelijk.” Ze overtrof
zichzelf dus nogmaar eens,
impossible staat niet in Thiams
woordenboek.

Dat ze in Luik geologie ging
studeren,was een bewuste

keuze. Zewilde bio-ingenieur
studeren,maar dat konniet in
Luik, en daarwilde ze zijn om
te trainen. Dát ze studeert,
vindt ze evident. “Van zeven-
kampzal ik niet kunnen
leven”, zei ze, en ook in die stu-
dies gaat ze ver.

“Ooitmoest ik haar verbie-
den omnog voort te studeren”,
zei haarmamaooit inHet
Nieuwsblad. “Zewilde dag en
nacht doordoen, omhet zo
goedmogelijk te doen.” Toch
geen robot,want inHumo ver-
telde Lespagnard dat hij soms
strengmoet zijn. “Zewilde
naar Couleur Café. Drieweken
voor het EK!Danmoet ik haar
tot de orde roepen.”

VrijdagwordtNafi 22. Of ze
zal feesten, hangt af vanhaar
benen.Donderdagneemt ze
wellicht nog deel aanhet
hoogspringen.Anders dan
vorig jaarwordt het in ieder
geval. Toen vierde ze haar ver-
jaardag in een centrumvan
Fedasil, waarvan zemeter is.
“Ik heb eenwarmwelkom
gekregen”, zei ze inDeZondag.
“Metmuziek endans uit
Afghanistan. Als je diemen-
sen spreekt, besef je dat je
gelukhebtmet je leven.”

‘Als je maar
zeven keer

per week traint,
is eenmedaille
niet mogelijk’

NAFI THIAM
VOOR DE SPELEN
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