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BRENGT 2016 EINDELIJK VERLOSSING 
VOOR DE CHICAGO CUBS?
Als de voortekenen niet bedriegen zou het MLB-seizoen 
2016 (honkbal) wel eens een heel bijzonder slot kunnen 
krijgen. De Chicago Cubs zijn momenteel met afstand de 
beste ploeg en worden door velen gezien als de grote 
favoriet voor de World Series. Dat zou een historische 
prestatie zijn. De laatste titel van de Cubs dateert name-
lijk uit 1908! Geen enkele professionele sportorganisatie 
wacht al zo lang op een titel. Sterker nog, de andere drie 
grote sportleagues bestonden nog niet eens toen de Cubs 
hun laatste titel behaalden.

De Chicago Cubs zijn een 
iconische honkbalorgani-
satie. Het team stond in 
1876 als de Chicago White 
Stockings aan de basis van 
de National League en is 
sinds 1903 actief onder de 

naam Chicago Cubs. De naam White Stoc-
kings werd later gebruikt door een ander 
team uit Chicago, uitkomend in de riva-
liserende American League: de Chicago 
White Sox.

Wrigley-tijdperk
Aan het begin van de twintigste eeuw 
waren de Cubs een ijzersterke organisatie. 
Zo wonnen zij in 1906 maar liefst 116 van 
de 154 wedstrijden en was het team, na 
verlies in 1906, in 1907 én 1908 de beste 
in de World Series.

In 1916 werd kauwgomondernemer Bill 
Wrigley de nieuwe eigenaar van de Cubs. De 
familie Wrigley zou tot 1981 aan het hoofd 
staan van de Cubs-organisatie. Hun naam 
leeft voort in Wrigley Field, het prachtige 
uit 1916 daterende monumentale stadion 
met de door klimop overwoekerde muren 
waar de Cubs nog steeds hun thuiswed-
strijden spelen.

Onder Wrigley zat het de Cubs sportief 
niet mee. Met de komst van meer teams 
waren topklasseringen geen zekerheid 
meer. Soms eindigden de Cubs nog wel als 
eerste in hun divisie, maar in de play-offs 
werd de ploeg meestal snel uitgeschakeld.

Bijzondere bezoeker
Een nationale titel bleef sinds 1908 buiten 
bereik. Het laatste optreden in de World 
Series was in 1945. De eerste drie wed-
strijden tegen de Detroit Tigers werden 
in Detroit gespeeld. De Cubs wonnen er 
twee. De vierde wedstrijd, in Chicago, staat 
bij Cubs-fans in het geheugen gegrift. Niet 
zozeer vanwege de uitslag, maar vooral 
vanwege een bijzonder voorval vooraf-
gaand aan de wedstrijd.

Ene Billy Sianis was naar Wrigley Field 
gekomen met twee toegangskaartjes in 
zijn zak: één voor hemzelf en één voor zijn 
geit. Nadat de twee een tijdje door het 
stadion hadden gewandeld, werd Sianis 
door de Cubs-organisatie dringend ver-
zocht (vanwege stankoverlast) het stadion 
te verlaten. Terwijl hij werd weggeleid, 
sprak de woedende Sianis de historische 
woorden: “The Cubs, they ain’t gonna win 
no more.” De vloek bleek direct effec-
tief. De Cubs verloren de wedstrijd én de 

World Series en werden sindsdien, zelfs 
met heel sterke selecties, nooit meer kam-
pioen. Deze uitspraak is de geschiedenis 
ingegaan als “The curse of the Billy Goat”.

Nieuwe eigenaren
In 1981, na een relatie van 65 jaar, verkocht 
de Wrigley-familie de Cubs en Wrigley 
Field voor 20,5 miljoen dollar aan de Chi-
cago Tribune. Het mediabedrijf deed de 
club en het stadion in 2007 weer in de 
verkoop. Geïnteresseerde partijen konden 
een bid uitbrengen. Het beste bod was 
van de familie Ricketts en na lange onder-
handelingen werd de deal in 2009 afge-
rond. Vader Joe (internetondernemer) en 
zoon Tom (bankier) betaalden 845 mil-
joen dollar voor de Cubs, Wrigley Field, 
een aandeel van 25 procent in SportsNet 
Chicago en een stuk land nabij het sta-
dion. Het Cubs-aandeel in de deal werd 
becijferd op 700 miljoen dollar.

De aankoop was een prima investering, 
gezien het feit dat de Ricketts enkele jaren 
later een minderheidsaandeel doorver-
kochten voor ruim 2 miljard dollar. Momen-
teel worden de Cubs door het zakenblad 
Forbes gewaardeerd op circa 2,2 miljard 
dollar.

Een nieuw plan en de juiste 
man
Na een laatste plaats in hun Central Divi-
sion in 2006 presteerden de Cubs in 2007 
en 2008 opmerkelijk goed. Twee jaar op 
rij won het team zelfs de divisietitel. De 
World Series bleven echter steeds een brug 
te ver. In 2011 eindigde het seizoen weer 
traditioneel ondermaats, met 71 overwin-
ningen en 91 nederlagen. De Cubs behoren 
bij de top drie van teams met de meeste 
nederlagen ooit.

De nieuwe eigenaren concludeerden dat 
het tijd was voor drastische maatregelen. 
Zij werden gegrepen door het Money-
ball-virus (‘Sabermetrics’) dat het profes-
sionele honkbal enkele jaren eerder was 
binnengeslopen aan de hand van data-ana-
list Bill James en Oakland A’s-manager 
Billy Beane. Kort na afloop van het sei-
zoen 2011 maakten de Cubs bekend dat 
zij volgens een nieuwe visie wilden gaan 

werken. Als belangrijke eerste stap werd 
Theo Epstein aangesteld (vijf jaar, 18 mil-
joen dollar) als de nieuwe ‘President of 
Baseball Operations’.

Met Epstein haalden de Cubs de koning 
van de Sabermetrics-revolutie in huis. In 
2002 was hij als jongste general manager 
ooit (28 jaar) door de Red Sox aangesteld 
om de club vanuit zijn visie naar de titel te 
leiden. De Red Sox stonden toen al 84 jaar 
droog. Twee jaar later, in 2004, wonnen 
de BoSox de World Series.

Epstein maakte bij de Cubs een radicale 
keuze. Waar decennialang (tevergeefs) was 
ingezet op het aantrekken van ervaren ster-
spelers, koos Epstein voor het opsporen 
en opleiden van jonge talentvolle spelers. 
Data-analyses vormden de leidraad bij het 
identificeren van de gewenste talenten en 
sterspelers werden ingezet als ruilmiddel 
om de talenten naar Chicago te halen.

Stijgende lijn
Epstein was duidelijk en open naar de 
fans: het zou minimaal drie tot vijf jaar 
duren voor deze aanpak succes zou ople-
veren. Ze moesten dus nog even geduld 
hebben. In 2012 verloren de Cubs 101 van 
hun 161 wedstrijden.

Aan de hand van Epstein hebben de Cubs 
de afgelopen jaren een prachtige verza-
meling toptalenten bijeengebracht. Een 
belangrijke volgende stap was het vast-
leggen in 2014 van manager Joe Maddon. 
Maddon wordt alom geroemd om zijn kwa-

liteiten, vooral waar het de opleiding en 
begeleiding van jonge spelers betreft. 
Daarnaast werd de pitcherstaf versterkt 
met het aantrekken van sterspeler Jon 
Lester (zes jaar, 155 miljoen dollar). Ook 
de talentvolle Dominicaans-Nederlandse 
werper Pedro Strop maakt sinds 2013 deel 
uit van de selectie.

In 2015 werd duidelijk zichtbaar dat de Cubs 
de stijgende lijn te pakken hadden. Aan 
het eind van het seizoen hadden diverse 
spelers een topseizoen gehad en haalde 
het team zelfs de finale van de National 
League. Voor het eerst in twaalf jaar hadden 
de Cubs een kans zich te kwalificeren voor 
de World Series. Zover kwam het echter 
niet. De New York Mets bleken te sterk en 
versperden de weg naar de World Series.

2016 het jaar van de Cubs?
Dit seizoen lijken de Cubs nog beter. Vanaf 
de eerste week van de competitie heeft 
de club verreweg het hoogste winstper-
centage van de Major League en staat zij 
fier aan kop in de Central Division. De ver-
wachtingen zijn hooggespannen. Niet alleen 
in Chicago. Ook de experts van Sports 
Illustrated zien de Cubs de finale halen. 
Mochten de Cubs inderdaad tot in de World 
Series geraken, dan zal heel sportmin-
nend Amerika meeleven met de ploeg uit 
Chicago die dankzij een geit al ruim een 
eeuw wacht op haar volgende titel. •
Pieter Verhoogt is directeur van sportecono-
misch adviesbureau Sport2B (www.sport2b.nl). 
Hij is tevens gastdocent sporteconomie aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

“The Cubs, they 
ain’t gonna win no 
more”
Billy Sianis
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