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Bemoeizuchtig en impulsief, 
maar ook royaal en visonair
George Steinbrenner, eigenaar van de New York Yankees, is niet meer
Terwijl de voetbalwereld, ook in Nederland, langzaam tot 
het besef komt dat sportclubs in handen komen van vermo-
gende individuen, went Amerika aan een sportwereld zon-
der George Steinbrenner. De voormalig eigenaar van de 
New York Yankees, zonder twijfel de meest spraakmaken-
de team owner van de afgelopen decennia, overleed op 
13 juli jongstleden op tachtigjarige leeftijd aan een hartaan-
val. Zelfs zijn vele vijanden missen de man die vanwege 
zijn dictatoriale leiderschapssstijl bekend stond als ‘The 
Boss’, maar die ook alom wordt erkend als vernieuwer, fi -
lantroop en een ongekend succesvol sportondernemer.

George Steinbrenner III was 
vanaf 1973 tot aan zijn dood ei-
genaar van de Yankees, een 
van de meest succesvolle sport-
organisaties, zowel sportief als 
economisch. Tijdens zijn eige-
naarschap haalden de Yankees 
negentien keer de play-offs en 
wonnen zij zeven keer de 
World Series, een geweldige 
prestatie in de zeer competitie-
ve Amerikaanse honkbalcom-
petitie. Bovendien ontwikkel-
den de Yankees zich dankzij 
Steinbrenners commerciële 
kwaliteiten tot een van de 
meest waardevolle teams ter 
wereld. Het zakenblad Forbes 
waardeerde de honkbalclub uit 
de Bronx recent op 1,6 miljard 
dollar. Daarmee hoeft de club 
wereldwijd alleen Manchester 
United (1,8) en de Dallas 
Cowboys (1,65) voor te laten.

Scheepvaartbedrijf
Steinbrenner begon zijn werk-
zame leven in 1957 bij het 
scheepvaartbedrijf dat zijn 
overgrootvader in 1901 had ge-
kocht en waarmee de familie 
inmiddels een aanzienlijk kapi-
taal had vergaard. Steinbrenner 
reorganiseerde het bedrijf, 
kocht zijn familie uit en ver-
diende in de loop der tijd een 
fl ink vermogen.

In 1960 zette hij zijn eerste zake-
lijke stappen in de sportwereld. 
Tegen het advies van zijn vader 
in kocht hij een professioneel 
basketbalteam, de Cleveland 
Pipers. In 1962 wonnen zijn 
Pipers direct de American 
Basketball League (ABL), maar 
toen deze het jaar erop failliet 
ging, verloren Steinbrenner en 
zijn mede-investeerders een 
aanzienlijke som geld. 
Steinbrenner stond er op al zijn 
schuldeisers netjes af te beta-
len, een toezegging die hij in de 
jaren erna netjes nakwam.

Begin jaren zeventig deed 
Steinbrenner met enkele zaken-
partners een bod op de honk-
balclub Cleveland Indians. De 
overnamepoging mislukte, 
maar leidde er wel toe dat 
Steinbrenner in contact kwam 
met New York Yankees-
president Michael Burke. Het 
klikte en beide heren besloten 
enkele investeerders bijeen te 
brengen om gezamenlijk een 
bod te doen op de Yankees. De 
club had het al enige tijd moei-
lijk. Sinds de organisatie in 
1965 in handen was gekomen 
van televisiemaatschappij CBS 
vielen de resultaten tegen en 
rommelde het binnen het ma-

nagement. In 1972 maakte CBS be-
kend graag van de club af te wil-
len.

Bemoeizuchtig en impulsief
Op 3 januari 1973 namen 
Steinbrenner en minderheidsaan-
deelhouder Burke, samen met 
hun investeerders, de Yankees 
over tegen een aankoopprijs van 
naar verluidt 10 miljoen dollar. 
Vol overtuiging verkondigde 
Steinbrenner dat hij als eigenaar 
op gepaste afstand van het ma-
nagement van de club zou blijven. 
Niets bleek minder waar. 
Steinbrenner heeft in de 
Amerikaanse sportwereld naam 
gemaakt als een niet te overtref-
fen bemoeizuchtige en impulsie-
ve eigenaar. In zijn eerste 23 jaar 
als eigenaar ‘versleet’ hij maar 
liefst twintig coaches. Uniek is 
zijn relatie met Billy Martin, die 
hij in die periode maar liefst vijf 
keer aanstelde en weer ontsloeg. 
Bovendien stelde Steinbrenner in 
dertig jaar tien keer een nieuwe 
general manager aan.

“You have to be wil-
ling to spend money 

to make money”

George Steinbrenner

Steinbrenner stond continu in de 
belangstelling vanwege zijn con-
troversiële handelingen en beslui-
ten. Zo legde hij de Yankee-
organisatie strikte interne regels 
op. Eén daarvan was het verbod 
op baarden, bakkebaarden en 
hoofdhaar langer dan tot op de 
kraag. De regel leidde tot stevige 
discussies in de media. In 1974 
werd Steinbrenner schuldig be-
vonden aan het verstrekken van 
illegale donaties aan de verkie-
zingscampagne van Richard 
Nixon. MLB-commissioner Bowie 
Kuhn legde Steinbrenner een ste-
vige boete op en schorste hem 
voor vijftien maanden.

In 1981 speelden de Yankees in de 
World Series tegen de Los Angeles 
Dodgers. Na het verlies van de 
derde wedstrijd verscheen 
Steinbrenner zwaar gehavend op 
de persconferentie. Hij beweerde 
in de lift te zijn belaagd door twee 
Dodgers-fans. Hij zou als winnaar 
uit de strijd zijn gekomen en riep 
het publiek op de twee mannen 
aan te geven. Het verhaal is nooit 
bewezen, de mannen zijn nooit ge-
vonden en velen vermoeden dat 
deze act slechts een poging was de 
Yankees te prikkelen. Toen de 
Yankees in het seizoen 1982 een 
draak van een wedstrijd speelden, 
liet Steinbrenner al tijdens de 
wedstrijd omroepen dat alle aan-
wezigen hun kaartje konden in-

wisselen voor toegang tot een vol-
gende wedstrijd. Met excuses voor 
het slechte spel!

Biggest spender in the game
In 1990 werd Steinbrenner voor het 
leven geschorst, nadat was uitge-
komen dat hij een notoire gokker 
had ingehuurd om belastend ma-
teriaal te vinden over sterspeler 
Dave Winfi eld met wie hij op dat 
moment een juridisch confl ict uit-
vocht over niet-betaalde vergoe-
dingen. In 1993 werd hij echter 
weer gerehabiliteerd en zette hij 
zijn hands-on-eigenaarschap voort. 
Werken of spelen voor de Yankees 
vereiste een olifantenhuid. 
Steinbrenner eiste perfectie en suc-
ces. Wie ook maar de kleinste mis-
stap beging, kon rekenen op een 
tirade van ‘The Boss’, een fl inke 
boete of ontslag op staande voet.
Maar Steinbrenner had ook een 
andere kant. Hij schonk tijdens 
zijn leven ruimhartig aan hulpbe-
hoevenden. Schoolgeld voor kans-
arme jongeren, een bijdrage voor 
de familie van een omgekomen 
politieman, een nieuw honkbal-
veld in een achterstandswijk... 
Steinbrenner trok regelmatig zijn 
chequeboek. Onder één voorwaar-
de: dat niet bekendgemaakt werd 
van wie de gift afkomstig was.

De belangrijkste bijdrage van 
Steinbrenner aan de sportwereld 
betreft echter zijn zakelijke benade-
ring en businessinstinct. Al snel na 
zijn aantreden bij de Yankees door-
zag Steinbrenner wat nodig was om 
succesvol te zijn. In de overvolle en 
veeleisende markt van metropool 
New York zou alleen een winnend 
sterrenteam voldoende aandacht 
genereren. En dus brak 
Steinbrenner met de traditionele 
aanpak van het scouten en opleiden 
van jonge talentvolle spelers, en 
richtte hij zijn aandacht volledig op 
het contracteren van de beste spe-
lers die voorhanden waren. Dat be-
tekende wel dat hij fl ink de knip 
moest trekken. “You have to be wil-
ling to spend money to make money”, 
aldus Steinbrenner, die daarmee de 
basis legde voor het nog altijd actu-
ele imago van de Yankees als ‘the 
biggest spender in the game’. Steeds 
legde Steinbrenner de beste spelers 
vast, en steeds vestigden de 
Yankees nieuwe salarisrecords. 
Wat in 1974 begon met het contrac-
teren van topwerper Jim ‘Catfi sh’ 

Hunter voor het toentertijd astrono-
mische salaris van 2,85 miljoen dol-
lar, leidde in 2007 tot de unieke deal 
met Alex Rodrigues: een tienjarig 
contract ter waarde van maar liefst 
275 miljoen dollar! En vorig jaar – 
midden in de economische crisis – 
legden de Yankees in één keer drie 
absolute sterspelers vast. Werpers 
C.C. Sabathia en A.J. Burnett en eer-
ste honkman Mark Teixeira werden 
vastgelegd voor een gezamenlijk 
bedrag van 423,5 miljoen dollar. 
Samen met topspeler Derek Jeter, 
goed voor 189 miljoen dollar, zijn 
deze mannen goed voor vier van de 
zes grootste contracten in de Noord-
Amerikaanse sportmarkt. Jaarlijks 
incasseren de vier heren circa 
90 miljoen dollar. De helft van de 
MLB-clubs haalt dat niet eens met 
de totale begroting.

“Weinig mensen 
hebben de afgelopen 
vier decennia meer 
invloed gehad op 

New York dan 
George 

Steinbrenner”

Burgemeester Bloomberg

Visonair
Ook aan de inkomstenkant trans-
formeerde Steinbrenner de Yankees 
in een geldmachine. In 1997 sloten 
de Yankees als eerste Noord-
Amerikaanse sportfranchise een 
sponsordeal met een sportkleding-
merk. De tienjarige overeenkomst 
met adidas leverde 97 miljoen dol-
lar op. Steinbrenner was ook de eer-
ste sporteigenaar die in de opkomst 
van kabeltelevisie een potentiële 
goudmijn zag. Hij slaagde erin de 
rechten voor Yankees-wedstrijden 
via de kabel voor maar liefst 
486 miljoen dollar (twaalf jaar) te 
verkopen. En toen de Yankees te-
gen het eind van de contractloop-
tijd in confl ict kwamen met de rech-
tenhouder Madison Square 
Garden, nam Steinbrenner in 2002 
de revolutionaire stap om zelf een 
televisiestation te beginnen. Dit 
YES Network, waarvan de Yankees 

36 procent van de aandelen be-
zitten, wordt inmiddels gewaar-
deerd op 2 miljard dollar.

Steinbrenner voorzag hoe bui-
tenlandse spelers het Yankees-
merk wereldwijd konden uit-
dragen. Met het aantrekken van 
de Japanse sterspeler Hideki 
Matsui zorgde Steinbrenner er-
voor dat de Yankees ook in het 
honkbalgekke Japan razendpo-
pulair werden, wat via de ver-
koop van televisierechten en 
merchandise weer zorgde voor 
extra inkomsten voor de club in 
de Bronx.

En uiteraard was Steinbrenner 
de grote visionair achter het 
plan om het oude en beroemde 
Yankees Stadium (1923) te verla-
ten en te verhuizen naar het 
1,5 miljard dollar kostende hy-
permoderne, in retrostijl vorm-
gegeven New Yankees Stadium. 
Waar het oude stadion bekend 
stond als ‘The House That 
[Babe] Ruth Built’, verwijzen 
sommigen naar New Yankees 
Stadium als ‘The House That 
George Built’.
Steinbrenner heeft het nieuwe 
stadion slechts vier keer bezocht. 
Zijn gezondheid ging achteruit 
en op 13 juli overleed ‘The Boss’ 
in zijn huis in Tampa (Florida). 
“Er zijn de afgelopen vier decen-
nia weinig mensen die meer in-
vloed hebben gehad op New 
York dan George Steinbrenner”, 
aldus burgemeester Bloomberg. 
MLB-commissioner Bud Selig 
uitte zich in soortgelijke bewoor-
dingen. Steinbrenner en zijn 
Yankees waren (en zijn) niet bij-
zonder geliefd, maar 
Steinbrenner was wel hét voor-
beeld van een eigenaar die spor-
tief én zakelijk succes samen-
bracht. Onder zijn leiding 
werden de Yankees het symbool 
voor succes. Zijn bijdrage hier-
aan plaatst hem voor velen vlak 
onder het rijtje illustere Yankees-
helden: Babe Ruth, Joe DiMaggio, 
Lou Gehrig en Mickey Mantle. 
Hoger kun je niet komen. 

Pieter Verhoogt is directeur van 
sporteconomisch adviesbureau Sport2B 
(www.sport2b.nl). Hij is tevens 
gastdocent sporteconomie aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Herdenkingsdienst voor de overleden George Steinbrenner, hét voorbeeld van een eigenaar die sportief én zakelijk succes 
samenbracht.
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