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geen geld tegenop.”
De familie gebruikt

wel een charmante ma-
nier om het budget te spijzen. Haar
twee zussen herwerken de oude zeilen
tot handtassen of hoezen, een familie-
project dat jaarlijks zo’n 4.000 euro op-
brengt. “Net genoeg om nieuwe zeilen
te kopen.” 

Eén dag, één koppel, twee medailles.
Plasschaerts Australische vriend Mat-
thew Wearn won gisteren zilver in de
Laser Standard-klasse. Ze kennen me-
kaar al zo’n vier jaar, maar onderhou-
den noodgedwongen vooral een relatie
op lange afstand. Mutual coaching, ver-
klaart Jef Brouwers. “Ze maken me-
kaar beter.” Ook vader Bart beseft:
“Een ander koppel zou zo’n extreme
uithuizigheid nooit overleven, maar ze
kunnen mekaar zien op wedstrijden.” 

De naam van haar website, Track To
Tokio, toont het grote doel. In Japan
2020 wil ze uitblinken. Deze triomf

verzekert België alvast van
een olympische start-
plaats. Wie die zal invul-
len, moet later nog bepaald
worden, maar het lijdt wei-

nig twijfel dat Plasschaert
België daar zal vertegen-

woordigen. Omdat in de Laser
Radiaal-klasse elk land slechts

één boot mag afvaardigen, had ze
als achtste op de wereldranking een se-

lectie voor Rio 2016 gemist. “Een dipje”,
noemt vader Bart het. Niet omdat Van
Acker, toen nog primus, naar Brazilië
trok, wél omdat mindere concurrenten
uit andere landen toch mochten gaan. 

Buitenlucht

Plasschaert woont en studeert in Gent,
waar ze aan de universiteit een bachelor
in geometica en landmeetkunde heeft
gehaald. Momenteel volgt ze een scha-
kelprogramma voor ingenieur bouw-
kunde. “Omdat zij, zo gewend aan de
buitenlucht, liefst niet te veel tijd achter
een bureau wil doorbrengen”, verklaart
vader. In de aanloop naar Tokio 2020
zal het zeilen sowieso haar agenda
steeds meer domineren. Zo trekt ze al
volgende maand naar de baai van Enos-
hima, waar de olympische wedstrijd
plaatsvindt.

Op de kalender ten huize Plasschaert
staat 13 augustus met rood omcirkeld.
“Dat wordt letterlijk de eerste dag van
2018 waarop de hele familie samen zal
zijn.” Dinsdagmorgen trekt de wereldkam-
pioene alweer voor een maandenlange trip
naar Japan en Australië. Gemiddeld zit ze
240 dagen per jaar in het buitenland.
“Part of the game”, verklaart vader Bart.
“Zeilen is nu eenmaal haar passie. En ze
zal na haar carrière sowieso een ongelo-
felijk sterke madam zijn.”
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WK zeilen

Al die jaren opereerde de 24-jarige
Plasschaert in de schaduw van Evi Van
Acker, een positie die uiteindelijk meer
vloek dan zegen bleek. Met haar sur-
plus aan ervaring, leeftijd en palmares
domineerde Van Acker die zusterstrijd.
Haar afscheid in september van 2017
bevrijdde Plasschaert, zo lijkt het. 

“Op dat moment is Emma ten volle
ontploft”, verklaart Jef Brouwers, de
sportpsycholoog die haar begeleidt.
Plasschaerts succesreeks sinds die be-
wuste septemberdag kan dat staven:
tweemaal zilver en eenmaal goud in
een Wereldbeker, aangevuld met Euro-
pees brons én WK-goud. “Onmisken-
baar is er een link tussen die resultaten
en het terugtreden van Evi”, aldus
Brouwers. “Zij was een muur waarte-
gen Emma jarenlang gebotst heeft,
zoals de concurrenten van Eddy
Merckx dat ook kenden. In enkele
maanden is ze echt doorgestoomd naar
de absolute top.” 

Wat een dag kende Emma Plasschaert.
Op Deense wateren zeilde ze naar WK-
goud. Dat België meteen zeker is van
een olympische startplaats én haar
Australische vriend Matthew Wearn
WK-zilver won, waren aardige bonus-

sen. In de tien regatta’s van het WK
eindigde Plasschaert nooit dieper dan
een vijftiende plaats. “Mijn concentra-
tie en mijn regelmaat hebben me naar
het goud geleid”, sprak ze. “Ik heb dit
jaar hard gewerkt om zo constant mo-
gelijk te presteren, ook al was dat niet
gemakkelijk met die wisselende om-
standigheden.”

Plasschaert is een kind van de zee.
Haar vader Bart Plasschaert was twin-
tig jaar lang voorzitter van de Oostend-
se Watersportclub, waardoor ze al op
jonge leeftijd in een zeilbootje kruipt.
Vader leert haar de beginselen, maar
laat de verdere coaching aan anderen
over. “Een supertalent was Emma
niet”, herinnert hij zich. “Maar ze was
veel gedrevener dan andere kinderen.” 

Omdat België onvoldoende wedstrij-
den biedt, moet het jonge talent naar
buitenlandse competities. Om aan de
oplopende vervoerskosten het hoofd te
bieden, koopt het gezin samen met
andere clubouders een trailer die zes
boten tegelijkertijd kan vervoeren. “Ik
heb bewust nooit berekend wat die in-
vesteringen ons gekost hebben”, stelt
papa Plasschaert. “Maar goed, als je
dochter dan een WK wint, daar kan

Voorgoed uit de schaduw 
van Evi Van Acker
Dit heeft zelfs het monument Evi Van Acker nooit gekund. Emma Plasschaert won 
gisteren als eerste Belgische zeilster WK-goud in de Laser Radial-klasse. “Door 
het afscheid van Evi Van Acker is Emma ten volle ontploft.” Wie is de nieuwe 
wereldkampioene? Intimi schetsen een portret. PETER ROSSEL EN MARC VERMEIREN

JEFF BROUWERS
SPORTPSYCHOLOOG

“Evi Van Acker was een muur 
waartegen Emma jarenlang 
gebotst heeft, zoals de 
concurrenten van Eddy 
Merckx dat ook kenden” 
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voor. Nooit voel-
de ze meer de he-
te adem van haar
concurrentes in
haar nek. Dat had

ze te danken aan
een minder hoog-

springconcours,
waar ze traditioneel

een comfortabele voor-
sprong pakt, maar ditmaal

niet. Aan het verwachtingspa-
troon – ze gaf aan dat de druk jaar na
jaar stijgt – lag het niet. “Op het WK in
Londen had ik last om met de verwach-
tingen om te gaan. Dit EK heb ik beter
beleefd op dat vlak.”

727 dagen ongeslagen

Dat ze ondanks een mindere eerste
dag terugvecht, toont haar mentale
veerkracht aan. Thiam: “Zevenkamp
speelt zich voor een groot deel tussen
de oren af. Wat er ook gebeurt, ik blijf
altijd vechten, tot het einde. Het heeft
weinig zin om tussen de proeven op dat
matje te liggen rusten en te denken aan
wat verkeerd liep.”

En net daarom is Roger Lespagnard,
haar coach, een gelukkig man. “Deze
Europese titel heeft nog meer waarde
voor mij omdat ze die op karakter heeft
gewonnen. Want ik had nooit gedacht
dat de anderen zo dicht zouden zitten
na die eerste dag.”

Thiam wint in Berlijn met 6.816 pun-
ten. Dat is een eind van haar persoon-
lijk record (7.013 punten, in Götzis
2017, slechts twee meerkampsters de-
den ooit beter) maar wel haar op één na
strafste zevenkamp. Dus beter dan de
6.810 punten waarmee ze de olympi-
sche titel in Rio 2016 behaalde. Dus be-
ter dan de 6.784 punten waarmee ze

zich vorig jaar tot wereldkampioene
kroonde in Londen. 

Thiam: “Natuurlijk wil ik altijd het
beste van mezelf geven. Maar om re-
cords te vestigen, moeten alle omstan-
digheden meezitten.”

Wie kan haar tegenspreken? Slechts
twee meerkampsters, Carolina Klüft en
Jessica Ennis, realiseerden ooit de
triptiek olympisch kampioene-wereld-
kampioene-Europees kampioene. Thi-
am: “Ik denk niet in medailles. Mijn
drijfveer is om altijd beter te worden.
Maar het blijft uiteraard ongelooflijk.
Van deze drie jaar had ik niet durven te
dromen: drie mooie titels, elk met hun
geschiedenis.”

Thiam heeft nu zes medailles in vier
jaar: brons op het EK 2014, zilver op
het EK zaalatletiek in 2015, olympisch
goud in 2016, wereldkampioene out-
door en in zaal in 2017 en nu Europees
kampioene. Plus nog twee prestigieuze
titels, die van het officieuze WK meer-
kamp van Götzis in 2017 en 2018. 

Anders gezegd: al 727 dagen is Nafi
Thiam ongeslagen, de ongekroonde ko-
ningin van amper 23 – over acht dagen
wordt ze 24. Nafi de Onoverwinnelijke,
klinkt niet slecht, toch? Thiam: “Ik
vind het predicaat onoverwinnelijk niet
belangrijk, maar je wilt toch altijd win-
nen als je aan een competitie begint.”

Het lijkt zo’n vertrouwd beeld. Wie
wandelt er op het einde van de zeven-
kamp na twee dagen weg met de zege
op een internationaal kampioenschap?
Nafi Thiam natuurlijk, gedrapeerd in
de Belgische vlag, gisteren voor bijna
49.000 toeschouwers. Toch is de Euro-
pese titel van Thiam, voor de Britse
Katarina Johnson-Thompson en de
Duitse Carolin Schäfer, minder van-
zelfsprekend dan verwacht. “Het is niet
omdat ik voordien alles heb gewonnen
dat ik met een voorsprong start. De
concurrentes kunnen fouten maken,
maar ik ook. Ik wist dat het na dag één
moeilijk zou zijn.”

Het sleutelmoment op weg naar de
zege van haar zevenkamp voltrok zich
even na tweeën in de namiddag. Een
zuinig applausje en een minzaam lachje
toonde Katarina Johnson-Thompson
toen Nafi Thiam tijdens de laatste van
haar drie pogingen de speer 57,91 me-
ter ver gooide. Salut, au revoir, merci,
tot de volgende keer. Net zoals tijdens
de Olympische Spelen van Rio 2016 en
net zoals tijdens haar persoonlijke re-
cord boven de magische grens van
7.000 punten in Götzis 2017 maakte
Thiam het verschil weer tijdens het

speerwerpen.
Alleen: nooit sinds ze zich twee jaar

geleden in Rio als superster van de atle-
tiek aan de buitenwereld presenteerde,
stond Thiam er na dag één benarder

Moeilijk gaat ook
Het zag er even slecht uit: Nafi Thiam (23), koningin van de 
meerkamp, zou na 726 dagen van haar troon worden 
gestoten. Niet dus. Berlijn 2018 was haar moeizaamste 
zevenkampzege in twee jaar, maar het drieluik is volbracht: 
Europees kampioene, wereldkampioene én olympisch kampioene. 
En – ondanks de schoonheidsfoutjes – met haar op één na strafste 
zevenkamp ooit. HANS JACOBS IN BERLIJN

NAFI THIAM
EUROPEES KAMPIOENE

“Van deze drie jaar had ik 
niet durven te dromen: 
drie mooie titels, elk 
met hun geschiedenis”

W Goud en een kus van haar vriend Niels 
Pittomvils erbovenop.
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