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The American Way

Brett Favre en Cal Ripken,
helden van de lange adem
2.633 wedstrijden op rij

Amerikaanse sporten zijn bekend om hun statistieken. En statistieken zorgen voor recordhouders: meeste driepunters voor een linkshandige basketballer, meeste homeruns voor een
catcher. Maar je hebt records en records. Sportfans weten welke records er echt toe doen.
Welke records het gevolg zijn van unieke, soms bovenmenselijke prestaties. Zoals de honderd punten in één basketbalwedstrijd van Wilt Chamberlain. Of de 27 gewonnen races in
één NASCAR-seizoen van Richard Petty. In de veeleisende Noord-Amerikaanse sportleagues wordt niets zo gewaardeerd als duurzaamheidrecords. Sportieve hoogtepunten van
superatleten leggen het in de ogen van sportfans af tegen het doorzettingsvermogen en de
passie van atleten die net als zij gewoon ‘dag in dag uit’ hun ding doen. Vaak zijn dat niet de
grootste en meest spectaculaire atleten. De ‘consecutive starts streak’, de reeks van meeste
aaneengesloten optredens in de basisformatie, wordt dan ook gezien als één van de meest
aansprekende records. Deze aflevering van The American Way staat stil bij twee van die
onverslijtbare recordhelden: Brett Favre en Cal Ripken jr.

afscheid aan. Vier maanden later
verzocht hij de Packers echter om
formele ontbinding van zijn contract, zodat hij in gesprek kon met
andere NFL-teams. Na lange en
pijnlijke onderhandelingen kreeg
Favre zijn zin en vertrok hij naar
de New York Jets. Hij startte alle
wedstrijden van de Jets, maar
werd aan het eind van het seizoen
transfervrij verklaard en tekende
een contract bij de Minnesota
Vikings. Daarvoor was nog wel
een schouderoperatie nodig. Favre
en de Jets hadden die blessure

The Streak

Hoe ongelooflijk het record van
Brett Favre ook is, hij zal altijd
in de schaduw staan van Cal
Ripken junior. Ripken was een
honkballer. Een goede. Een bijzondere. Hij is één van de weinige spelers die tegelijk met
zijn broer (Billy) en zijn vader
(Cal senior) actief was in de
Major League. Voor één team.
In 1987 was Cal sr. manager van
de Baltimore Orioles, speelde
Cal jr. korte stop en was broer
Billy de tweede honkman. Ook

Door Pieter Verhoogt

Het leek een normale speeldag in de National Football
League (NFL). Op zondag
5 december 2010 speelden de
Buffalo Bills hun uitwedstrijd
tegen de Minnesota Vikings.
Linebacker Arthur Moats deed
wat hij altijd deed op zondagmiddag, en waar de Bills hem
vorstelijk voor betaalden: het
opjagen, hinderen en neerhalen van de quarterback van de
tegenstander. Moats speelde
een redelijke wedstrijd. Tijdens
één van zijn pogingen wist hij
de Vikings-quarterback stevig
te raken. Zo stevig dat deze
zelfs geblesseerd naar de kant
moest en niet verder kon spelen. Ook het weekend erna
had de Vikings-quarterback
nog te veel last van zijn blessure, waardoor hij geen deel
uitmaakte van de starting
line-up. Dat plaatste de tackle
van Moats in een heel ander
daglicht. Want de Vikingsquarterback was footballicoon Brett Favre en de tackle
van Moats bleek een einde te
hebben gemaakt aan Favres
ongelooflijke recordreeks van
opeenvolgende optredens als
startende quarterback. Maar
liefst 297 wedstrijden op rij
voerde Favre zijn teams aan.
Een ongekende prestatie als
men bedenkt dat een NFLseizoen ‘slechts’ zestien wedstrijden omvat en de gemiddelde spelerscarrière in de NFL
3,6 jaar duurt.

In 1991, na zijn vierde en laatste
college-seizoen, werd Favre bij de
jaarlijkse NFL-draft in de tweede
ronde (als 33ste overall) gekozen
door de Atlanta Falcons. Voor
1,4 miljoen dollar en een tekenbonus van 350.000 dollar zette hij zijn
handtekening onder een driejarig
contract. De coaches in Atlanta
gaven hem echter geen kans.
In het hele seizoen kreeg Favre
slechts vier plays om zich te bewijzen. Vier keer faalde hij. Maar na
het seizoen kwam zijn redding. De
Green Bay Packers wilden Favre
graag overnemen en waren zelfs
bereid daarvoor hun keuzerecht
in de eerste draft-ronde van 1992
(19de overall) aan de Falcons over te
dragen. Ron Wolf, general manager van de Packers en in 1991 nog
assistent-GM bij de New York Jets,
had een jaar eerder al de intentie
om Favre via de draft aan te trekken, maar de Falcons, die één beurt
eerder mochten kiezen, waren hem
toen voor geweest. Favres overgang naar de Packers kwam nog
even in gevaar toen bij zijn medische keuring een chronische heupaandoening werd geconstateerd
en de artsen een negatief advies
uitbrachten. Wolf, overtuigd van
de geweldige potentie van Favre,
drukte de deal echter door.

Favre werd het
gezicht van de
Packers en met elke
start groeide het respect voor zijn uitzonderlijke prestatie

Chronische
heupaandoening

Het talent van Brett Favre ontwikkelde zich snel. Hij had
vier jaar deel uitgemaakt van
het team van de universiteit
van Southern Mississippi, het
enige team dat hem na zijn
highschoolperiode een scholarship aanbood. De coach wilde
Favre inzetten als defensive
back, maar Favre wilde koste
wat het kost slagen als quarterback. Hij mocht zijn eerste college-seizoen beginnen
als zesde reservequarterback,
maar wist zich snel op te werken in de pikorde. In de derde
wedstrijd van het seizoen
mocht hij halverwege de wedstrijd de startende quarterback
aflossen. Favre loodste het team
vanuit een achterstand naar de

Contract voor de rest van
zijn leven

Favre begon het seizoen 1992 als
back-up voor quarterback Don
Majkowski. Toen deze zich echter
in de derde wedstrijd blesseerde,
was het de beurt aan Favre. Een
week later, op 20 september 1992,
was hij tegen de Pittsburgh Steelers
voor het eerst de startende quarterback van de Packers. Zijn succesvolle optreden zorgde ervoor dat
hij die positie de volgende zestien
seizoenen lang elke wedstrijd zou
innemen. En dat terwijl quarterbacks elke wedstrijd, elke aanvallende play het centrale doelwit van
de tegenstander zijn. Favre kende
ook zijn blessures, maar verbeet de
pijntjes en stond er elke wedstrijd
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overwinning en had de quarterbackpositie voorgoed in handen.

Minnesota Vikings-quarterback Brett Favre moet tijdens de wedstrijd tegen de New York Giants aan de zijlijn blijven. Een
week eerder opgelopen blessure maakte in december 2010 een einde aan zijn NFL-record van 297 opeenvolgende
wedstrijden als startende quarterback.

weer. Hij werd het gezicht van de
Packers en met elke start groeide
het respect voor zijn uitzonderlijke prestatie. Op 1 maart 2001
tekende Favre een “contractverlenging voor de rest van zijn leven”.
Feitelijk ging het om een deal van
tien jaar, waarmee Favre ongeveer
100 miljoen dollar rijker werd. In
2003 overleed zijn vader. De dag
erna vloog Brett naar zijn team en
speelde tegen Oakland één van zijn
beste wedstrijden.
Na vele succesvolle seizoenen
waarin Favre diverse persoonlijke prijzen won en records verstigde, was 2005 zijn slechtste seizoen ooit. Geruchten deden de
ronde dat hij zijn carrière zou
gaan beëindigen, maar toch was
Favre er ook in 2006 weer bij en
opnieuw volgden er records. Zo
werd hij de eerste quarterback met
meer dan 5.000 succesvolle passes. Bij zijn laatste wedstrijd kreeg
Favre van het Packers-publiek een
lange staande ovatie als impliciet
afscheid, maar ook het jaar daarop
was hij terug in uniform. In 2007
brak hij het touchdownpasses
record van de legendarische quarterback Dan Marino én werd hij
met zijn 149ste overwinning ook op
dat onderdeel recordhouder.

Bestbekeken
kabelpogramma ooit

In maart 2008 was het dan echt zo
ver. Favre kondigde huilend zijn

gedurende het seizoen verborgen
gehouden voor de media en de
NFL, wat de club op een boete van
125.000 dollar kwam te staan. In
juli 2009 meldde Favre de Vikings
dat hij toch definitief niet meer
wilde spelen, om daar in augustus
weer op terug te komen. Bij aanvang van het seizoen was Favre
gewoon weer de startende quarterback. Op 5 oktober 2009 werd
hij, door een overwinning op de
Green Bay Packers, de enige quarterback die alle 32 ploegen in de
NFL had verslagen. De wedstrijd
tussen de Vikings en ‘zijn’ Packers
was met 21,8 miljoen kijkers het
bestbekeken programma ooit op
de Amerikaanse kabeltelevisie.
Ook in het seizoen 2010 was de
quarterbackpositie voor Brett
Favre. Op 11 oktober vestigde hij
twee geweldige records: hij gooide
zijn 500ste touchdownpass en overschreed de grens van 70.000 yards
terreinwinst. Maar het einde was
in zicht. Op 5 december kwamen
de Buffalo Bills en Arthur Moats
op zijn pad en volgde een nieuwe
schouderblessure. Op 13 december
2010 bij de wedstrijd tegen de New
York Giants stond, voor het eerst
in achttien jaar, de naam Favre niet
ingevuld als startende quarterback.
Na 297 opeenvolgende wedstrijden was het tijdperk Favre voorbij. Recent, op 17 januari 2011, nam
Favre na een ongelooflijke carrière
officieel afscheid van de NFL.

opmerkelijk is dat Cal jr. zijn
hele carrière maar voor één
team speelde: de Orioles. Zeker
wanneer je bedenkt dat die carrière maar liefst 21 seizoenen
duurde, van 1981 tot 2001.
Toch is dat niet de reden van
Ripkens heldendom. Cal ‘Iron
Man’ Ripken staat in het collectieve Amerikaanse sportgeheugen gegrift als de man die het
onbreekbaar geachte record van
de vroegere New York Yankeesheld Lou Gehrig brak: het record
van de langste ononderbroken
reeks wedstrijden. Vriend en
vijand waren het erover eens
dat de indrukwekkende wedstrijdenreeks van Gehrig nooit
meer zou worden verbeterd.
Het moderne honkbal, met z’n
veeleisende competitie en gruwelijke reisschema’s stelt zulke
hoge eisen aan spelers, dat vroeg
of laat blessures of vermoeidheid hun tol eisen. Het MLBseizoen loopt van begin april
tot eind september. In die periode van zes maanden speelt
elk team 162 (!) reguliere competitiewedstrijden. Dat betekent – op negentien vrije dagen
na – elke dag een wedstrijd. In
series van drie, steeds in een
andere stad, door het hele land.

Zie verder pag. 23
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meer dan voetbal

ADO Den Haag in de bres voor kankerpatiënten
Haagse voetbalclub werkt samen met Medisch Centrum Haaglanden

De club was jarenlang het
lelijke eendje van de voetbaldivisies. De fanatieke supporters
waren berucht, de club speelde
jaren een onbeduidende rol in
de Jupiler League en in het verouderde Zuiderpark Stadion
klonken vaak beledigende
spreekkoren. Dat alles is verleden tijd: ADO Den Haag
komt tegenwoordig niet alleen
uit in de Eredivisie, het speelt
met succes attractief voetbal in
een nieuw stadion aan de rand
van de stad. “ADO is springlevend”, zegt commercieel
directeur Dick Vierling. “Onze
kidsclub heeft 3.500 leden. Dat
waren er nog niet zo lang geleden maar 300.”

Waarom zet de club zich
ook maatschappelijk in?

Zoals het in de sociaal-maatschappelijke missie staat geformuleerd:
“ADO Den Haag is het bindmiddel voor de samenleving – zowel
in termen van sociale klasse als
van herkomst (cultuur) – in de
regio Haaglanden.”

Hoe vertaalt die visie zich in
de praktijk?

Het verslag over vorig seizoen,
waarin ADO Den Haag verantwoording aflegt over de maatschappelijke inzet, beschrijft vele
projecten. Speerpunten zijn het
verbeteren van normen en waarden bij de jeugd, toekomstperspectief bieden via banen en stages, aanzetten tot een gezonde
leefstijl en het bevorderen van
integratie. Trots is de club ook
op de samenwerking met het
Medisch Centrum Haaglanden
(MCH).

ADO Den Haag heeft in de
jaren negentig ervaren met
het programma ‘De Held’ dat
de club een positieve rol in de
wijken kan spelen. Voetballers
worden ingezet om kinderen
bewust te maken van thema’s
als pesten, racisme en zinloos
geweld. Het leverde ADO Den
Haag veel goodwill op. De
echte doorbraak vond plaats
toen de gemeente de club in
2006 met een bedrag van 2 miljoen euro uit een penibele situatie redde. In ruil daarvoor, zo
luidde de eis, moest de club
zich ten minste tien jaar lang
maatschappelijk inzetten voor
de regio. Een taakstraf? Zo
wordt het zeker niet opgevat.

Hoe ziet de samenwerking
met het MCH eruit?

Vervolg van pag. 19

Oriole Park, met zowel president
Clinton als vicepresident Gore in
het publiek, stond Cal Ripken jr.
voor de 2.131ste (!) achtereenvolgende keer in de starting line-up
van de Orioles. Het moment dat de
wedstrijd officieel meetelde voor
het record (na 5,5 innings spelen) en Ripken een 22 minuten
durende staande ovatie ten deel
viel, is door sportfans gekozen
als ‘Most Memorable Moment in
MLB History.’ Zelden zal een individuele atleet een indrukwekkender eerbetoon hebben beleefd. Zie
http://mlb.mlb.com/video/play.
jsp?content_id=3251272.

Tel daarbij de oefenwedstrijden
voorafgaand aan het seizoen en
een paar rondes play-offs, en het
gaat al snel om meer dan 200
wedstrijden per jaar. Met zo’n
fysieke en mentale belasting
was het geen wonder dat decennialang geen speler ook maar in
de buurt kwam van het record
van Gehrig.
Tot het begin jaren negentig
begon op te vallen dat Ripken jr.
bezig was met een wel heel bijzondere reeks. Sinds 30 mei 1982
stond hij elk seizoen, elke dag
in de basisopstelling van de
Orioles. Verbazing en spanning
liepen elk jaar verder op, zeker
in 1995, toen bleek dat Ripken op
koers lag om aan het eind van
het seizoen Gehrig te onttronen.
“Did Ripken play today?” was
waarschijnlijk de meest gestelde
vraag dat jaar. Blessures, ziektes
of vormcrises lagen altijd op de
loer om ‘The Streak’ om zeep te
helpen. Maar Ripken gaf geen
krimp. Bij elke wedstrijd, thuis
of uit, kon hij rekenen op luid
applaus als zijn naam werd
omgeroepen als de startende
korte stop van de Orioles. Heel
Amerika leefde mee met de man
die “gewoon zijn ding deed”.

Ovatie van 22 minuten

Op 6 september 1995 was het
zo ver. In een uitverkocht

D e t we e pa r t ije n werke n
samen sinds najaar 2009, toen
Antoniushove in Leidschendam
ging samenwerken met Westeinde
in Den Haag. “Wij werden toen
benaderd omdat het ziekenhuis
zijn naamsbekendheid wilde verbeteren”, zegt Vierling. “Toen we
om de tafel zaten, ontdekten we
al snel dat ADO meer kon betekenen. We zijn vervolgens samen
op ‘Bewegen tegen kanker’ gekomen. Uit internationale studies blijkt dat fysieke acties tijdens de behandeling van kanker
een positief effect hebben op het
genezingsproces. Het gaat vermoeidheid tegen en bevordert de

“Did Ripken play
today?” was waarschijnlijk de meest
gestelde vraag dat
jaar

Ripken zou het record van Gehrig
met 502 wedstrijden verbeteren.
Op 20 september 1998 de dag van
de laatste thuiswedstrijd van het
seizoen, besloot Ripken zelf de
streak te beëindigen. Om een offseason vol speculatie te voorkomen verzocht Ripken zijn manager hem ditmaal buiten de line-up

Medisch Centrum Haaglanden en
ADO Den Haag trekken samen op
in de strijd tegen kanker.

‘Bewegen tegen kanker’, een project van ADO Den Haag en Medisch Centrum
Haaglanden, heeft op 3 februari jongstleden tijdens het MovedBy-congres in het
WorldForum Den Haag het Meer dan Voetbal label ontvangen. Op de foto
(v.l.n.r.): Koos Roeg, Jens Toornstra, Rick Hoogendorp, Frans Derks, Dick Vierling,
Robert Weij en Don de Winter.

levenskwaliteit tijdens de behandeling. Als voetbalclub kun je
patiënten natuurlijk goed helpen.
Niet alleen voor de patiënten is dit
positief, ook in het kader van het
verbeteren van waarden en normen bij de jeugd heeft dit project
een positieve uitwerking. In de
Haagse straattaal en ook in ons
stadion valt het woord ‘kanker’
nog wel eens.”

Hoe ziet de bijdrage van
ADO Den Haag eruit?

De club is betrokken bij patiënten, ze worden extra gemotiveerd
bij het doen van extra inspanningen zodat hun revalidatie beter
verloopt. “Bewegen na een zware
behandeling versnelt het herstel”,
zegt Vierling. “Onze spelers bezoeken regelmatig de ziekenhuizen.
Patiënten waarderen dat enorm,
het zorgt voor een geweldige stimulans.” Daarnaast wordt er geld
ingezameld, onder andere door
de jaarlijkse kerstballenverkoop.

De spinningmarathon met veel
bekende Hagenaars en spelers
van ADO Den Haag leverde vorig
jaar 20.000 euro voor het project op.
“Ook organiseren we voor patiënten en hun families activiteiten met
onze selectie. Bij elke thuiswedstrijd zitten er wel patiënten van
het MCH op de tribune. De ziekte
staat dan even op de achtergrond.
De shirtsponsor van alle jeugdelftallen, incassobedrijf Van Arkel,
stond de plek als hoofdsponsor op het wedstrijdshirt belangeloos af aan MCH. Alle ADOjeugdspelers maken nu reclame
voor de ziekenhuizen.”

Hoe zit het met de
betrokkenheid van spelers?

Bij ADO Den Haag zien ze dat
er de afgelopen jaren een kentering heeft plaatsgevonden.
“Selectiespelers weten dat het
erbij hoort, dus er is geen discussie over hun inzet”, zegt Vierling.
“Maar daarmee doe ik hen feitelijk

te laten. Toen de overige spelers
van de Orioles en tegenstander
New York Yankees doorkregen
dat de naam van Ripken ontbrak
op de line-up, volgde aan het begin
van de wedstrijd een indrukwekkend collectief spelersapplaus
voor de man die held werd door
‘gewoon’ te doen wat hij het liefste deed. Of zoals de bescheiden
Ripken het verwoordde: “I am no
Superman. I just came to the ballpark
each day to play and be a good teammate.” In 2007 werd Ripken met
een overweldigend aantal stemmen toegevoegd aan de Hall of
Fame. Brett Favre wacht ongetwijfeld eenzelfde eerbetoon.

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

Met in zijn hand de Commissioner’s
Historic Achievement Award verlaat
Cal Ripken jr. van de Baltimore Orioles
het veld tijdens zijn laatste All-Star
Game, op 10 juli 2001. Ripken jr. stond
maar liefst 2.131 wedstrijden achter
elkaar in de starting line-up van de
Orioles.
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Hoe zat het ook al weer
met ADO Den Haag?
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In elke editie van Sport & Strategie belicht Stichting Meer
dan Voetbal een maatschappelijk initiatief waarbij gebruikgemaakt wordt van de positieve kracht van voetbal.
ADO Den Haag is al lang niet meer de roemruchte voetbalclub waarvan de supporters nergens welkom zijn.
Tegenwoordig levert de club een positieve bijdrage aan de
samenleving, onder meer door het ondersteunen van kankerpatiënten uit de regio.

tekort. Voor ‘Bewegen tegen
kanker’ bijvoorbeeld kost het
nooit moeite om spelers te
krijgen. Iedereen heeft wel
iemand in zijn omgeving die
met de ziekte te maken heeft
gehad. Danny Buijs meldde
zich uit eigen beweging aan als
ambassadeur. Die rol vervulde
hij met verve.” Dit jaar is Rick
Hoogendorp ambassadeur.

Heeft ADO Den Haag het
roemruchte verleden
definitief van zich
afgeschud?

Vierling, met gevoel voor
understatement: “Dat dacht ik
wel. Iedere thuiswedstrijd is
een feest, en niet alleen omdat
het sportief goed gaat. Je merkt
gewoon dat de club een bindende rol in de omgeving vervult. Mensen komen hier bij
elkaar. Ook het nieuwe stadion
helpt daar geweldig bij. In juni
vindt The Hague Jazz Festival
hier plaats, in 2014 het WK
hockey. Hockey in het ADOstadion! Wie dat tien jaar geleden hardop had durven zeggen, was voor gek verklaard.
Geweldig toch?”

