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Realityshow voor clubs en spelers

Heel Amerika 
in de ban van 
2014 NFL Draft
Van 8 tot 10 mei vond in de Radio Music Hall in New York 
de jaarlijkse NFL Draft plaats, waarbij de 32 NFL-teams 
gedurende drie dagen hun keuze mogen maken uit het 
beschikbare nieuwe footballtalent. Een recordaantal van 
bijna 46 miljoen Amerikanen leefde via de televisie mee 
met deze realityshow voor clubs en spelers.

De NFL Draft, officieel de 
Player Selection Meeting, 
kent zeven rondes. In elke 
ronde mogen de teams één 
voor één hun keuze maken 
uit de pool van jonge foot-
ballspelers die zichzelf 

beschikbaar hebben verklaard. Spelers 
zijn daartoe gerechtigd drie jaar nadat 
zij hun high school hebben verlaten. De 
pool bestaat daardoor uit ervaren col-
lege-spelers die hun opleiding hebben 
afgerond (de meeste) of hebben besloten 
deze vervroegd te verlaten.

Omgekeerde volgorde
De volgorde waarin de teams mogen 
kiezen, wordt afgeleid uit de eindstand 
van de competitie van het voorgaande 
jaar. In omgekeerde volgorde! Het team 
met het slechtste eindresultaat mag dus 
als eerste kiezen. In de draft van 2014 
waren dit de Houston Texans. Superbowl-
winnaar Seattle Seahawks was dus als 
32ste en laatste aan de beurt. Deze volg-
orde geldt ook voor alle volgende keu-
zerondes. Nadat de Seahawks hun eerste 
keuze (pick) hebben gemaakt, zijn in de 
tweede ronde de Texans dus weer als 
eerste aan de beurt.

Vanaf ronde 3 is er sprake van meer dan 
32 picks, omdat dan de zogenaamde com-
pensatory picks worden toegevoegd. In 
totaal zijn er 32 van deze extra picks, die 
verdeeld over de derde tot en met de 
zevende ronde worden toegekend. Wan-
neer teams in het voorgaande seizoen 
via spelerstransacties betere spelers zijn 
kwijtgeraakt dan ze hebben verkregen, 
ontvangen zij bij wijze van compensatie 
extra draftpicks. De spelerskwaliteit wordt 
daarbij bepaald via een formule, waarbij 
het salaris de belangrijkste factor is. Hoe 
meer teams via spelersruil hebben inge-
teerd op kwaliteit, hoe steviger de com-
pensatie die zij via de draft ontvangen. 
Dat kan betekenen dat zij meerdere com-
pensatory picks ontvangen en/of dat deze 
vroeger in het keuzeproces vallen. In de 
2014-draft waren er daardoor in ronde 3 
tot en met 7 respectievelijk 36, 40, 36, 39 
en 41 picks. In totaal werden over zeven 
rondes dus 256 spelers gekozen.

Tien minuten bedenktijd
De meeste aandacht gaat uiteraard uit 
naar de eerste keuzes. De eerste ronde 
neemt dan ook een volledige dag in beslag. 
Elk team krijgt tien minuten bedenktijd. 

Daarna overhandigen zij hun keuze aan 
NFL-voorman Roger Goodell, die vervol-
gens op het podium aan de gespannen 
wachtende toeschouwers in de zaal en 
de miljoenen televisiekijkers die het event 
live volgen bekendmaakt op wie de keuze 
gevallen is. Na de gebruikelijke ceremonie 
(speler komt op het podium, krijgt shirtje 
en petje van het team waarvoor hij gaat 
spelen en gaat daarmee uitgebreid op 
de foto) kondigt Goodell aan dat het vol-
gende team ‘on the clock ’ is. Ofwel: hun 
tien minuten gaan in. Op dag 2 worden de 
tweede en derde ronde afgewerkt (res-
pectievelijk zeven en vijf minuten bedenk-
tijd) en op de derde dag de rondes 4 tot 
en met 7 (elk vijf minuten).

Picks als handelswaar
Teams mogen hun draftpicks gebruiken 
als ruilmiddel. Dat geldt zowel voor hun 
huidige picks als die in toekomstige drafts. 
Teams zetten picks dan ook regelmatig 
in als betaalmiddel bij spelerstransac-
ties, maar ook om betere keuzeposities 
te bemachtigen.

De eerste transactie die betrekking had 
op de 2014 NFL Draft vond al plaats op 
9 maart 2012! In de aanloop naar de draft 
van dat jaar had Washington Redskins zijn 
oog laten vallen op de talentvolle quar-
terback Robert Griffin III. Omdat men 
vreesde dat de spelverdeler al niet meer 
beschikbaar zou zijn als ze (als zesde) 
zouden mogen kiezen, besloten de Red-
skins dat er maar één ding op zat: een 
eerdere keuzeplek zien te bemachtigen. 
Na stevig onderhandelen was St. Louis 
Rams bereid om zijn tweede pick in de 
2012 NFL Draft op te geven. In ruil daar-
voor ontving het team van de Redskins 
hun eerste ronde-pick (nr. 6), een tweede 
ronde-pick (nr. 39), en eerste ronde-picks 
in zowel de draft van 2013 als 2014. De 
Rams gingen de 2014 NFL Draft daar-
door in met twee eerste ronde-picks (nr. 2 
en nr. 13). Washington deed in de eerste 
ronde niet mee.

Het droomscenario van de 
Cleveland Browns
Op 18 september 2013 stapte running-
back Trent Richardson van de Cleveland 
Browns over naar de Indianapolis Colts. 
De Browns ontvingen in ruil daarvoor 
de eerste ronde-pick van de Colts in de 
2014 NFL Draft. Dat bleek later de 26ste 
keuze te zijn. Voor aanvang van de draft 
beschikten de Browns daardoor over twee 

mooie eerste ronde-picks: nr. 4 en nr. 26. 
Maar nog voor de draft goed en wel was 
begonnen, kwam de eerste deal al naar 
buiten. Buffalo Bills wilde per se eerder 
kiezen dan hun negende plek. De Browns 
hapten toe en verruilden hun vierde pick 
voor de nr. 9-pick en twee extra picks 
in 2015 (eerste en vierde ronde). Even 
later veroverde men weer een iets betere 
positie door de negende pick én een vijfde 
ronde-pick over te dragen aan de Min-
nesota Vikings in ruil voor hun achtste 
positie in de eerste ronde.

Toen de eerste ronde ongeveer halverwege 
was, bleek er voor de Browns nog meer 
in het vat te zitten. Tot veler verbazing 
was topquarterback Johnny Manziel nog 
steeds niet gekozen. De Browns hadden 
behoefte aan een goede jonge spelver-
deler en waren wekenlang met Manziel 
in gesprek geweest om hem wellicht met 
hun vierde pick te selecteren. Door enkele 
akkefietjes buiten het veld was bij veel 
ploegen het animo voor Manziel echter 
gedaald. Ook bij de Browns, die mede 
daarom hun vierde pick hadden verhan-
deld. Nu de overige teams één voor één 
Manziel passeerden, leek zich een nieuwe 
kans voor te doen. Steeds wanneer com-
missioner Goodell een selectie bekend-
maakte, liep de spanning bij het manage-
ment van de Browns verder op. Dit kon 
niet waar zijn! Toen ook St. Louis Rams 
met zijn dertiende keuze Manziel links 
liet liggen, was er naar inschatting van 
de Browns nog maar één geduchte kaper 
op de kust. Kansas City Chiefs was ook 
op zoek naar een quarterback en mocht 
als 23ste kiezen. Daar zou het droomsce-
nario van de Browns zeker sneuvelen.

Hurry up!
Het proces kreeg echter een onverwachte 
draai door een sms’je van Manziel aan 
Dowell Loggains, de quarterbackcoach van 

de Browns: “I wish you guys would come 
get me. Hurry up and draft me because I 
want to be there.” Loggains stuurde het 
berichtje direct door naar zijn hoofdcoach 
en Browns-eigenaar Jimmy Haslam. Die 
waren snel overtuigd. Die kerel moeten 
we echt hebben! Het management van 
de Browns wist wat er te doen stond: 
handelen! Welke clubs zouden bereid 
zijn tot een ruil? Wat kunnen we als ruil-
middel inzetten? De tijd tikte! Maar het 
lukte. In ruil voor de 26ste pick én hun 
derde ronde-pick mochten de Browns 
de 22ste positie overnemen van de Phila-
delphia Eagles. De ontzetting bij Kansas 
City was enorm toen Roger Goodell voor 
de 22ste keer het podium opkwam. Zijn 
boodschap luidde: “The Philadelphia Eagles 
have traded the 22nd pick in the 2014 
NFL Draft to the Cleveland Browns. And 
with the 22nd pick the Cleveland Browns 
select….Johnny Manziel.” Tijd voor teleur-
stelling was er niet, want even later klonk 
alweer “The Kansas City Chiefs are now 
on the clock”. Gelukkig lag er een plan B 
klaar. De Chiefs versterkten hun verdedi-
ging met defensive end Dee Ford.

Fysiek wonder
Elke draft heeft zijn bijzonderheden. Zo 
werden er dit jaar in de eerste ronde 
slechts drie quarterbacks gekozen. De 
top pick was dit keer zelfs voor een defen-
sieve speler. Maar wel een heel speciale.  
Jadeveon Clowney, defensive end en 
afkomstig van de Universty of South Caro-
lina, wordt door velen nu al gezien als de 
beste (defensive) lineman van de wereld. 
Hij is een fysiek wonder met indrukwek-
kende wedstrijdstatistieken. Clowney is 
twee meter lang, weegt 120 kilo, maar 
loopt de veertig yards in 4,53 seconden, 
springt uit stand bijna een meter hoog 
en haalt ook op andere testonderdelen 
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Talent Identifi cation & Talent Development
De onderzoekers binnen dit thema richten zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis 
op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling en het toepasbaar maken van 
deze kennis in de sport in Nederland. 
Diverse projecten op het gebied van talentherkenning- en ontwikkeling worden gedaan 
o.a. in samenwerking met N.E.C. Nijmegen en de NEVOBO.

Health & Performance
Health & Performance houdt zich bezig met de relatie tussen ‘gezondheid’ in brede 
zin en het vermogen om te functioneren binnen arbeidsgerelateerde contexten.
Het team voert projecten uit op het gebied van vitaliteit en zelfmanagement, 
o.a. in samenwerking met NISB
 

Lifestyle & Health Promotion 
Dit thema richt zich op het bevorderen van gezondheid van individuen en groepen. 
Het doel is om mensen steeds meer wetenschappelijk onderbouwde handvatten te geven 
om hun eigen gezondheid en welbevinden positief te beïnvloeden. 
Het team voert diverse onderzoeksprojecten uit op het gebied van leefstijlverandering; 
o.a. in samenwerking met het TNO

Sports Economics & Sports Management
Sports Economics & Sports Management richt zich op de evaluatie van grote 
sportevenementen; de economie van de breedtesport en de economie van sport en 
gezondheid. Het Transferpunt Sport speelt een belangrijke rol in het onderzoek bij zowel 
amateur- als profclubs, waarbij vooral de bedrijfseconomische aspecten worden bekeken. 
In deze projecten werken wij o.a. samen met InnosportNL

Sports & Exercise Nutrition
Dit expertiseteam houdt zich bezig met voedingsonderzoek bij (top)sporters naar 
voedings- en supplementinname, begeleidingsmethodieken en het effect van hoogte 
op voeding en prestatie. 
Het team voert projecten op het gebied van voeding o.a. in samenwerking met NOC*NSF

HAN Sport en Bewegen
Bij HAN Sport en Bewegen worden drie Bacheloropleidingen 
aangeboden: Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sport- 
en Bewegingseducatie (SBE) en Sport, Gezondheid en 
Management (SGM). Bovendien wordt ook de Master Sport- 
en Beweeginnovatie aangeboden. Via haar onderwijs en 
onderzoeksprogrammering ontwikkelt HAN Sport en Bewegen 
nieuwe kennis op vijf thema’s:

www.HAN.nl/seb      www.HAN.nl/seneca



PARTNERS EN FINANCIËN

Er zijn 26 partijen verbonden aan het Convenant Gezond 
Gewicht, dat vier deelconvenanten kent: school, werk, con-
sument en vrije tijd, en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). 
Vrijwel alle relevante koepelorganisaties hebben zich aan 
het samenwerkingsverband verbonden, zoals de werkge-
vers- en werknemersorganisaties VNO-NCW en FNV en de 
sportorganisaties NOC*NSF en NISB, en organisaties op 
het gebied van onderwijs (PO-Raad en VO-raad), gezond-
heid (Hartstichting, GGD) en voeding (Koninklijke Horeca 
Nederland, Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties).

De overheidsbijdrage voor JOGG bedroeg in 2013 2,5 mil-
joen euro. De zes landelijke private partners zijn Albert Heijn, 
Albron, ZilverenKruis Achmea, Nutricia, FrieslandCampina en 
Unilever. Zij dragen per partner 50.000 euro bij en stellen 
daarnaast hun expertise beschikbaar, bijvoorbeeld bij marke-
tingcampagnes. JOGG-gemeenten betalen – afhankelijk van 
hun grootte – jaarlijks een bijdrage van 5.000 à 10.000 euro.
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verbluffende resultaten. Met zijn kracht, 
snelheid en spanwijdte van bijna twee-
enhalve meter stelt hij de aanval van de 
tegenpartij voor grote problemen.

Rookie Compensation Pool
Enkele jaren geleden was de top pick in 
de draft goed voor een exorbitant con-
tract. Quarterback Matthew Stafford, 
de eerste keuze in de draft van 2009 
zette zijn handtekening onder een zes-
jarig contract van 72 miljoen dollar. Let 
wel, dat was nog voordat hij ook maar 
één minuut NFL-ervaring had. In 2010 
ging Sam Bradford daar nog overheen: 
78 miljoen dollar voor zes jaar. In 2012 
kwamen de NFL-eigenaren en de spe-
lersvakbond echter een nieuwe Collec-
tive Bargaining Agreement (cao) overeen. 

Daarin is vastgelegd dat de betere eer-
stejaarsspelers standaard een vierjarig 
contract krijgen en dat de daarbij beho-
rende beloning op voorhand is vastge-
steld. De salarissen voor eerstejaars NFL-
spelers worden sindsdien gebaseerd op 
de Rookie Compensation Pool.

Daarin zit dit jaar 995 miljoen dollar, te ver-
delen onder de 256 nieuwkomers (gemid-
deld 3,8 miljoen). Clowney krijgt uiter-
aard het grootste stuk van deze taart. 
Zijn vierjarig contract is ruim 22 miljoen 
waard, waarvan circa 7,5 miljoen aan 
salaris en circa 14,5 miljoen aan teken-
geld. Toch hoeft u niet ongerust te zijn 
over zijn huishoudboekje. Clowney had 
kort na de draft al vier persoonlijke spon-
sordeals ondertekend, waaronder één met 
Puma die hem tientallen miljoenen dollars 
oplevert (enkele bronnen spreken zelfs 

over het onwaarschijnlijke bedrag van 
190 miljoen dollar).

De nummer twee in de draft, Greg Robinson, 
moet het bij de St. Louis Rams doen met 
ongeveer 21 miljoen dollar. Voor Johnny 
Manziel stelde men vast dat zijn val in de 
draft-volgorde hem zo’n 12 miljoen dollar 
heeft gekost. In plaats van circa 20 mil-
joen mag hij nu een slordige 8 miljoen 
bijschrijven. Maar ook voor hem liggen 
daarnaast diverse riante sponsordeals in 
het verschiet.

Coming-out
Een opmerkelijke pick was ook de 
nummer 249 (van de 256). Op die positie 
koos St. Louis Rams voor Michael Sam. 
Sam zorgde in februari van dit jaar voor 
een schok in de Amerikaanse sportwe-
reld door via Twitter zijn homoseksualiteit 

bekend te maken. Het leidde tot een golf 
van media-aandacht, maar helaas ook tot 
twijfels over zijn kansen in de NFL-draft. 
Velen hadden hem op basis van zijn kwa-
liteiten een plek in de middenmoot van 
de draft toegedicht. De commotie rond 
zijn coming-out én zijn matige prestatie 
tijdens de pre-draft-testsessies hielden 
Sam echter lang van het draft-podium en 
uit de NFL. Totdat de Rams hem vlak voor 
het einde van de draft oppikten. President 
Obama feliciteerde Sam, St. Louis Rams 
en de NFL met deze historische stap.  
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wat betreft overgewicht en obe-
sitas onder jongeren te keren is. 
In wijken in Zwolle, Utrecht en 
Gouda zijn daarvan duidelijke 
voorbeelden te vinden. Dankzij 
deze best practices weten we nu 
hoe we de trend moeten keren. 
Dat heeft tijd gekost, maar het 
gaat dan ook om een zeer complex 
vraagstuk dat raakt aan allerlei 
elementen van de leefstijl van 
individuele burgers, die ook nog 
verleid worden door een bom-
bardement van reclames. Een 

ongelooflijk ingewikkeld krach-
tenveld, waarop we nu toch een 
antwoord weten te vinden.”

De succesvolle JOGG-aanpak 
waarop Rosenmöller doelt, richt 
zich op wijken waar het percen-
tage van jongeren met overge-
wicht het hoogst is. Onder aus-
piciën van de gemeente werken 
publieke en private partijen 
– scholen, sportclubs, huisartsen, 
buurtsupers en woningbouwver-
enigingen – samen om het pro-
bleem te bestrijden. Daarbij wordt 
de gemeente tegen een finan-
ciële vergoeding met kennis en 
kunde ondersteund door het lan-
delijke JOGG-bureau.
De JOGG-olievlek breidt zich snel 
uit, constateert Rosenmöller. “De 
methode heeft zich in de afge-
lopen jaren ontwikkeld tot het 
Dreh und Angelpunkt, waar met 
de andere deelconvenanten aan-
sluiting bij wordt gezocht. Een 
groeiend aantal gemeenten sluit 
zich aan bij JOGG, en lokale par-
tijen werken steeds beter samen. 
Als een bewoner van een wijk 
de aandacht voor gezond eten 

en bewegen tegenkomt op de 
school van zijn kind, in de super-
markt en op zijn werk, dan kan 
zoiets uitgroeien tot de norm in 
de wijk.”

Het British Medical Journal 
berichtte eind mei dat er geen 
bewijs is dat scholen de leef-
stijl van kinderen kunnen beïn-
vloeden met programma’s 
omtrent gezond eten en bewe-
gen. Ook niet als hun ouders 
daarbij betrokken zijn.

“Hoogleraar voedingsweten-
schap Jaap Seidell, met wie ik 
van meet af aan in de opzet van 
de JOGG-aanpak optrek, zegt 
dat obesitas in feite een nor-
male reactie is op een abnor-
male omgeving. We moeten dus 
onze omgeving veranderen. Dat 
vraagt om een integrale aanpak 
waarin voldoende bewegen en 
gezonder eten centraal staan. 
Dat begint bij goede voorlich-
ting aan ouders. Het liefst op een 
zo vroeg mogelijke leeftijd van 
de kinderen. Jonge vrouwen die 
moeder gaan worden, zijn het 
meest ontvankelijk voor deze 
boodschap. Je zou willen dat de 
focus op gezondheid doorzet als 
het kind opgroeit. Dat is ingewik-
keld, want je hebt te maken met 
allerlei verleidingen. Het is ook 
niet alleen een verantwoordelijk-
heid voor ouders. Er moet meer 
aandacht zijn voor voeding en 
beweging op school. De gezonde 
keuze moet eigenlijk de gemak-
kelijke keuze zijn, en dat is nog 
lang niet altijd het geval. Kijk 
naar het eten dat verkrijgbaar 
is in schoolkantines. Ook in de 

sport is nog een slag te maken: 
in menig sportkantine vindt op 
zaterdagmiddag de derde helft 
plaats. Sportverenigingen hebben 
een verantwoordelijkheid om na 
de sport de gezonde keuze tot 
norm te verheffen.
Dat kost allemaal tijd. En het 
moet niet gebeuren met een 
opgeheven vingertje. Het is een 
kwestie van marketing: je moet 
‘het product gezonde voeding 
en beweging’ verkopen als een 
nieuwe smartphone. Gezonde 
leefstijl moet iets zijn waarvan 
kinderen denken: Daar wil ik bij 
horen. Daar kunnen de private 
partners, de bedrijven die aange-
sloten zijn bij ons convenant, ons 
goed bij helpen. Social marketing, 
marketingtechnieken gebruiken 
voor een maatschappelijk doel, 
daar zijn zij goed in.”

Doorstart
In de landelijke politiek is zeker 
draagvlak voor het uitbreiden 
van deze werkwijze. Staatssecre-
taris Martin van Rijn van VWS is 
zo enthousiast over de metho-
diek, dat hij streeft naar lande-
lijke dekking van dit concept. Aan 
het eind van het jaar moeten zo’n 
75 gemeenten aan de slag zijn 
met de JOGG-aanpak. Als het 
convenant op 31 december van 
dit jaar afloopt, betekent dat dus 
niet dat de missie ten einde is.
Rosenmöller: “Alle betrokken pri-
vate en publieke partijen willen 
het samenwerkingsverband in 
stand houden. De omvang en 
groei van ons werk vragen om 
een doorstart in een duidelijke 
structuur, waarbij we de zaken 
netjes en transparant kunnen 
regelen. Het samenwerkingsver-

band zal daarom worden omgezet 
naar een stichting, waarmee we 
gewoon met vereende krachten 
doorgaan. De vorm wordt dus 
anders, maar dat maakt voor de 
zichtbaarheid niks uit.”

De begroting voor de periode na 
1 januari 2015 is nog niet helemaal 
rond. Het convenant werkt nu 
met een begroting van 3,5 mil-
joen euro, waarvan het leeuwen-
deel afkomstig is van het Minis-
terie van VWS. Een ander deel 
wordt bijeengebracht door de 
zes aangesloten private partijen 
(zie kader). Rosenmöller maakt 
zich geen zorgen over de finan-
ciën voor de op te richten stich-
ting. “Ik zie brede maatschap-
pelijke en politieke steun voor 

dit werk. Mijn gezonde ongeduld 
zegt wel dat de succesverhalen 
zich snel moeten vermenigvul-
digen, ook al weet ik dat dit een 
kwestie is van de lange adem.”

Gaat u na 1 januari verder als 
vlaggendrager van deze bewe-
ging?
“Ik ben gevraagd om een rol te 
blijven vervullen. Ik ben ook voor-
zitter van de VO-raad [koepel 
voor het voortgezet onderwijs, 
FS] en daar ziet men deze werk-
zaamheden als een logische com-
binatie. De kans is dus groot dat 
ik op een of andere manier bij 
het thema betrokken blijf. Of dat 
nu als voorzitter is of als ambas-
sadeur, maakt niet zo veel uit. Ik 
vind dit werk erg relevant, en we 
hebben met elkaar veel expertise 
ontwikkeld. Na de zomer neem 
ik een beslissing. De kans dat 
ik nog even doorga, is wat mij 
betreft groot.” 
 

Friso Schotanus is freelancejournalist.

“Obesitas is in feite een normale 
reactie op een abnormale 
omgeving. We moeten dus onze 
omgeving veranderen”
Paul Rosenmöller

“Sportverenigingen hebben een 
verantwoordelijkheid om na de 
sport de gezonde keuze tot norm 
te verheffen”
Paul Rosenmöller

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


