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Door Pieter Verhoogt

Recordtransfer voor de perfecte swing
is albert Pujols de beste slagman ooit?
Het Amerikaanse honkbalseizoen is alweer enkele 

weken onderweg. De aandacht van de fans is in be-

langrijke mate gericht op het team van de Los 

Angeles Angels of Anaheim. Dat is grotendeels te 

danken aan één man: Albert Pujols, volgens velen 

de beste slagman die ooit op aarde rondliep.

Door Pieter Verhoogt

Albert Pujols werd gebo-
ren op 16 januari 1980, in de 
Dominicaanse Republiek. Toen 
hij drie jaar oud was, gingen 
zijn ouders uit elkaar. Zijn oma 
en vader, een topsoftbalpitcher, 
namen de opvoeding van Albert 
op zich en sleepten zoonlief van 
hot naar her door het honk- en 
softbalgekke land. Bovendien 
had Alberts stiefvader een win-
keltje in de catacomben van het 
toonaangevende Quisqueya 
honkbalstadion van Santa 
Domingo. De jonge Albert had 
daardoor onbeperkt toegang 
tot trainingsessies van de nati-
onale honkbalsterren, waarvan 
velen zouden doordringen tot 
de Amerikaanse Major Leagues.

Krachtpatser
In 1996, toen Albert zestien 
jaar was, verhuisde zijn familie 
naar New York. Twee maanden 
later, nadat Albert van dichtbij 
getuige was van een schietpar-
tij, besloot men de stad echter in 
te ruilen voor het platteland van 
de staat Missouri. Albert viel 
op tijdens de honkbalwedstrij-
den van zijn schoolteam, vooral 
vanwege zijn fysieke uitstra-
ling. Veel tegenstanders kozen 
ervoor de gespierde kracht-
patser opzettelijk vier wijd te 
geven in plaats van het slacht-
offer te worden van zijn enorme 
uithalen. Uit die tijd stamt de 
nog altijd aanwezige twijfel 
over Alberts leeftijd.
Na enkele jaren, in 1999, werd 
Albert Pujols tijdens de jaar-
lijkse players draft gekozen 
door de St. Louis Cardinals. 
Zijn talent werd kennelijk nog 
niet breed herkend, want hij 
werd pas gekozen in de der-
tiende ronde van de draft, als 
402e speler! Pujols wees het bod 
van de Cardinals (10.000 dollar) 
echter van de hand. Pas nadat 
de Cards hun bod hadden ver-
hoogd tot 60.000 dollar zette 
Pujols zijn handtekening.

Combinatie van 
eigenschappen
Albert Pujols begon zijn eerste 
seizoen onderaan de ladder, 
op A-niveau. Zijn kwaliteiten 
als slagman zorgden er ech-
ter voor dat hij in één seizoen 

alle opleidingsniveaus doorliep 
en eindigde op het één na hoogste 
niveau (AAA) van de Cardinals-
organisatie. In de voorberei-
ding van het seizoen 2001 kreeg 
Pujols de kans zich te bewijzen 
in het Major League-team van de 
Cards. Hij voldeed met vlag en 
wimpel. Hoewel het seizoen nog 
moest beginnen, meldde sterspe-
ler Mark McGwire aan toenma-
lig hoofdcoach Tony Larusa dat 
het niet selecteren van Pujols wel-
eens de grootste flater uit zijn carri-
ère zou kunnen worden. Topcoach 
Larusa had echter geen overreding 
nodig. Pujols kreeg een basisplaats 
en bewees in de maanden en jaren 
daarna met zijn knuppel het gelijk 
van zijn coach. Goede slagmensen 
zijn goud waard. In 2004 kwamen 
club en slagman een zevenjarig 
contract overeen voor een bedrag 
van 100 miljoen dollar.
Pujols wordt door de meerderheid 
van de honkbalwereld gezien als 
de beste slagman aller tijden. Er 
zijn spelers geweest met een hoger 
slaggemiddelde en spelers met 
meer power of bat-control. Maar nie-
mand was en is beter in de combi-
natie van die eigenschappen. Pujols 
heeft volgens velen de ideale swing, 
waarin kracht, souplesse en con-
trole samenvloeien. Niemand heeft 
snellere handen, niemand geeft de 
bal zoveel backspin, zoveel draag-
kracht mee. Pujols combineert hoge 
slaggemiddeldes met veel home-
runs, krijgt veel vier wijd en wei-
nig drie slag. Op zijn 32ste is Pujols 

al in het bezit van een reeks records 
en ligt hij op schema om in meer-
dere categorieën de beste aller tij-
den te worden.

Slapende reus
Vorig jaar liep het contract van 
Pujols af. In de aanloop werd drif-
tig gespeculeerd over zijn toe-
komst. Pujols was verknocht aan 
de Cardinals. Maar tegelijk waren 
er twijfels of de Cardinals aan zijn 
ongetwijfeld hoge salaris eisen zou-
den kunnen voldoen. De onderhan-
delingen liepen stroef. Het eerste 
bod van de club (198 miljoen voor 
9 jaar) viel niet in goede aarde. Met 
22 miljoen dollar per jaar zou Pujols 
nog twee eerste honkmensen voor 
zich moeten dulden. Bovendien 
zou de deal buiten de tien groot-
ste spelerscontracten vallen. Het 
kamp Pujols was ontstemd.
Dat was het moment voor Arte 
Moreno, eigenaar van de Los 
Angeles Angels of Anaheim, om 
toe te slaan. Moreno beschouwt zijn 
team als de slapende reus van de 
westkust. In de grote Californische 
markt, waar de Los Angeles 
Dodgers met serieuze financiële en 
imagoproblemen kampen, voorziet 
Moreno een gouden toekomst voor 
zijn Angels. In 2011, op de dag dat 
de Cardinals de World Series won-
nen en Pujols mogelijk zijn laatste 
wedstrijd voor de Cards speelde, 
contracteerde Moreno Jerry Dipoto 
als zijn nieuwe general manager. 
Dipoto kreeg de opdracht mee om 
in het geheim alles te doen om 
Pujols te contracteren. Zelf ging 
Moreno ook aan het werk. Hij ont-
bond het lopende televisiecontract 
met FOX Sport (500 miljoen voor 
10 jaar) en sloot een nieuwe deal 
voor twintig jaar en 3 miljard dol-
lar. De verdrievoudiging van de 
televisie-inkomsten effende de weg 
om Pujols vast te leggen.

Bonussen
De Cardinals verhoogden hun 
bod naar 26 miljoen dollar per 
jaar, maar brachten daarvoor de 

looptijd terug tot vijf jaar (130 mil-
joen dollar). Kamp Pujols keurde 
het bod af. De Cards kwamen 
terug met 198 miljoen voor negen 
jaar, direct gevolgd door de Miami 
Marlins die 220 miljoen boden voor 
tien jaar. Toen Miami dat bod weer 
introk, wees alles erop dat Pujols 
uiteindelijk zou gaan bijtekenen in 
Saint Louis. Maar op 8 december 
was daar het verrassende bericht: 
Albert Pujols tekende een contract 
bij de Angels voor de lieve som van 
240 miljoen dollar. Speler en club 
waren het eens geworden over een 
tienjarig contract. Opmerkelijk, 
omdat Pujols op het moment van 
tekenen vlak voor zijn 32e ver-
jaardag stond. De sterspeler ont-
vangt in 2021, het laatste jaar van 
zijn contract (hij is dan 42 jaar) nog 
een bedrag van 30 miljoen dollar, 
terwijl het maar de vraag is of hij 
dan nog als speler actief is in de 
Major Leagues. De deal bevat ook 
een reeks van bonussen voor het 
bereiken van aanvallende mijl-
palen. Zo ontvangt Pujols 3 mil-
joen dollar wanneer hij zijn 3.000e 
honkslag slaat en kan hij maar liefst 
7 miljoen tegemoet zien wanneer 
hij het homerunrecord (762) van 
Barry Bonds verbreekt. Bovendien 
hebben de Angels Pujols voor 
10 miljoen een tienjarig personal 
service-contract geboden, dat aan-
vangt wanneer het spelerscon-
tract afloopt. Daarmee hebben de 
Angels zich voor twintig jaar ver-
zekerd van de diensten van Pujols. 
Interessant is wel dat eigenaar 
Moreno voor het contracteren van 
Pujols ruim 70 miljoen dollar meer 

moest uitgeven dan de 183 mil-
joen dollar die hij in 2003 uitgaf 
om de totale Angels-organisatie 
te kopen.

Bookmakers
Met de 240 miljoen dollar is 
de Albert Pujols-deal het op 
twee na grootste contract in de 
sportgeschiedenis. Christiano 
Ronaldo (170 miljoen dollar) is 
op de negende plaats de eerste 
niet-honkballer. De eerste twee 
plaatsen zijn voor de twee tien-
jarige deals (Texas Rangers en 
New York Yankees) die sterspe-
ler Alex Rodriguez ooit tekende.
Het vastleggen van Pujols heeft 
de Angels direct een enorme 
impuls gegeven. Bij de bookma-
kers stegen de titelkansen met 
stip. De dag na de deal noteerde 
de club 1.500 aanvragen voor sei-
zoenskaarten en men verwacht 
een aanzienlijke stijging in de 
merchandiseomzet. Bovendien 
verdrievoudigde het aantal 
Angels-wedstrijden dat op de 
nationale tv-zenders wordt ver-
toond. En wanneer Moreno met 
zijn team inderdaad de west-
kusthegemonie van de Dodgers 
kan overnemen, gloort een eco-
nomisch interessante toekomst. 
Albert Pujols, de man met de 
perfecte swing, hij kost wat, 
maar dan heb je ook wat! 

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

Pujols ontvangt 3 miljoen dollar 
wanneer hij zijn 3 .000e honkslag 
slaat en 7 miljoen wanneer hij het 
homerunrecord (762) van Barry 
Bonds verbreekt
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 Albert Pujols, naar verluidt de 
beste slagman aller tijden, kostte 
Angels-eigenaar Moreno ruim 
70 miljoen dollar meer dan de 
183 miljoen die hij uitgaf om de 
Angels-organisatie te kopen.
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