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THE AMERICAN WAY

NEW ENGLAND PATRIOTS DOMINEREN 
NFL DANKZIJ SUPERDUO
Op 5 februari werd in 
Houston de 51ste editie van 
de Super Bowl gespeeld. 
Wie de wedstrijd gezien 
heeft, mag zich gelukkig 
prijzen. De finale van het 
American football-seizoen 
tussen de Atlanta Falcons 
en de New England Patriots 
wordt door velen 
beschouwd als een van de 
hoogtepunten in de 
Amerikaanse sporthistorie.

Het was een vreemde 
g e w a a r w o r d i n g .  D e 
Patriots, het sterkste team 
van de afgelopen jaren, 
speelden ongekend matig 
en hadden geen schijn van 
kans tegen de flitsende Fal-

cons. Halverwege het derde kwart leidde 
de ploeg van quarterback Matt Ryan com-
fortabel met 28-3. Nog nooit was in de 
Superbowl een team teruggekomen van 
meer dan tien punten achterstand. Dat 
zou zelfs de Patriots niet lukken.

Maar opeens sloeg het beeld om. De 
Patriots hervonden zich en met een adem-
benemend slotoffensief vocht de ploeg 
zich in het vierde kwart terug in de wed-
strijd. Vlak voor tijd werd het 28-28. Voor 
het eerst zou een verlenging de beslis-
sing brengen in de Superbowl. De Patriots 
kregen de bal, bereikten met enkele spec-
taculaire acties de end zone van de Fal-
cons en namen met 34-28 de titel opnieuw 
mee naar Boston.

Superduo
De media raakten niet uitgepraat over de 
manier waarop de Patriots de wedstrijd 
alsnog naar zich toe trokken. Omdat het 
enerzijds zo verrassend was, maar ander-
zijds ook zo kenmerkend voor de Patriots, 
de ploeg die bekendstaat als de best geor-
ganiseerde, meest professionele en meest 
succesvolle ploeg in de historie van de NFL.

De huidige dynastie komt voor een groot 
deel voor rekening van quarterback Tom 
Brady, die al voor het behalen van zijn vijfde 
nationale titel werd gezien als de beste 
spelverdeler ooit. En of dat al niet genoeg 
is, staan de Patriots ook nog eens onder 
leiding van de coach die door velen wordt 
gezien als de beste ooit: Bill Belichick. Dit 
superduo vindt al jarenlang oplossingen 
voor elke uitdaging.

Tom Brady: Comeback Kid
De football-carrière van Tom Brady kwam 
moeizaam op gang. In high school speelde 
hij football, honkbal en basketbal. De Mont-
real Expos (honkbal) kozen Brady in de 
achttiende ronde van de jaarlijkse draft, 
maar Brady gaf de voorkeur aan foot-
ball. Zijn prestaties als quarterback bleven 
echter onopgemerkt. Pas nadat Brady 
zelf videobeelden van zijn optredens had 
opgestuurd, toonden enkele universiteiten 

belangstelling. In 1995 accepteerde hij 
een football scholarship van de Univer-
sity of Michigan.

Bij de Michigan Wolverines kreeg Brady 
nauwelijks speeltijd. Zijn grootste concur-
rent was toptalent Drew Henson, die na 
zijn collegecarrière eerst professioneel 
honkbalde voor de New York Yankees 
en daarna overstapte naar de NFL. Pas 
in zijn laatste twee collegejaren, 1998 en 
1999, was Tom Brady de startende quarter-
back voor Michigan. Hij won in die periode 
twintig wedstrijden en verloor er slechts 
vijf. Opvallend was zijn gave om zijn team 
vanuit achterstand met cool en methodo-
logisch spel alsnog aan de overwinning 
te helpen. Het leverde hem de bijnaam 
‘Comeback Kid’ op.

In de NFL Draft van 2000 waren het de 
New England Patriots die pas in de zesde 
ronde, met de 199ste keuze, Tom Brady 
vastlegden. Brady ontwikkelde zich goed 
en nam in zijn tweede seizoen de rol van 
startende quarterback over van de gebles-
seerde Drew Bledsoe. Het was het begin 
van een indrukwekkende NFL-carrière. 
Maar liefst twaalf keer werd hij sindsdien 
gekozen om deel te nemen aan de Pro 
Bowl, de all-star wedstrijd van de NFL. Hij 
heeft de meeste divisietitels (14) van alle 
quarterbacks. Zijn zeven Super Bowl-deel-
names zijn ongeëvenaard, evenals zijn vier 
Super Bowl Most Valuable Player Awards. 
Brady bezit daarnaast een lange lijst indivi-
duele records. Hij voert de Patriots steeds 
opnieuw naar de play-offs, ook al zijn de 
spelers om hem heen geen toppers. En 
steeds valt op dat Brady op z’n allerbest 
is wanneer het er echt om gaat.

Patriots-eigenaar Robert Kraft beloont 
zijn sterspeler ruimhartig. In 2010 tekende 
Brady een vierjarige contractverlening 

voor 72 miljoen dollar, een afspraak die 
later met 27 miljoen dollar voor drie jaar 
werd verlengd tot 2017. Inmiddels is daar 
een tweejarige overeenkomst voor 2018 
en 2019 aan toegevoegd voor maar liefst 
42 miljoen dollar. Brady, inmiddels veertig 
jaar, behoort daarmee tot de top vijftien van 
bestbetaalde atleten ter wereld. Opmer-
kelijk genoeg is hij desondanks niet de 
grootverdiener in huize Brady. Zijn salaris 
van 14 miljoen dollar in 2016 was nog niet 
de helft van dat van zijn vrouw, het Brazi-
liaanse topmodel Gisele Bündchen.

Bill Belichick: meesterscout en 
detailfreak
Ook met zijn coach heeft Brady het 
getroffen. Bill Belichick wordt gezien als 
de beste football-strateeg ooit, zeker nu 
hij met zeven Super Bowl-overwinningen 
recordhouder is geworden. Belichick begon 
zijn carrière als coach in 1975, direct na zijn 
afstuderen. Voor 25 dollar per week werd 
hij assistent bij de Baltimore Colts. Daarna 
was Belichick (assistent-)coach voor onder 
meer de Detroit Lions, de Denver Broncos, 
de New York Giants (twaalf jaar!), de Cle-
veland Browns, de New England Patriots, 
de New York Jets en van 2000 tot heden 
opnieuw de New England Patriots.

Overtuigd van Belichicks enorme kwa-
liteiten stelt eigenaar Kraft hem aan als 
coach en general manager. Belichick heeft 
daarmee de volledige zeggenschap over 
het team. In zijn eerste seizoen winnen de 
Patriots vijf wedstrijden en verliezen er 
elf. Het zal zijn laatste ‘losing season’ zijn. 
Niet toevallig was het ook zijn laatste sei-
zoen zonder Tom Brady als quarterback.

Het duo maakt de Patriots de afgelopen 
vijftien jaar tot het beste team in de NFL. 
En dat met een bescheiden begroting. De 
Patriots hebben naast Brady zelden dure 

topspelers. Coach Belichick gelooft dat niet 
de kwaliteit van de spelers, maar het tac-
tisch samenspel binnen het team doorslag-
gevend is. De Patriots worden onder hem 
een geoliede machine, waarbij het niet uit-
maakt wie er in het veld staan. Het afge-
lopen seizoen was Brady vier wedstrijden 
geschorst vanwege zijn rol in ‘Deflategate’ 
(de Patriots zouden een keer met onregle-
mentair zachte ballen hebben gespeeld). 
Zijn rol in het systeem werd moeiteloos 
overgenomen door het onbekende talent 
Jimmy Garoppolo.

Belichick is een meester in het scouten 
van talent en het aankopen van middelma-
tige spelers, die binnen het Patriots-sys-
teem uitgroeien tot belangrijke krachten. 
Bovendien zijn spelers vanwege Belichick, 
Brady en de titelkansen bereid om voor 
bescheiden salarissen naar de Patriots 
te komen.
Belichick is een detailfreak, die als geen 
ander in staat is de strategieën van tegen-
standers te doorzien en daar een winnende 
tactiek tegenover te zetten. De Patriots zijn 
onder zijn bewind ongekend flexibel in hun 
speelstijlen. Het succes is gebaseerd op 
discipline en hard werken. De opmerking 
van coach Belichick direct na de Super 
Bowl-winst was kenmerkend: “As great as 
today feels… we’re five weeks behind the 
other teams for the 2017 season.”

Waar de Superbowl lange tijd het einde van 
het Patriots-tijdperk leek in te luiden, bewijst 
het slotakkoord dat het topduo Belichick 
& Brady nog altijd de juiste oplossingen 
weet te vinden en excelleert als de druk 
het hoogst is. De Patriots zijn ook volgend 
seizoen weer favoriet voor de 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.
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HOOFDCOACH BILL BELICHICK EN STERSPELER TOM BRADY VLIEGEN ELKAAR IN DE ARMEN NA DE MIRACULEUZE OVERWINNING OP DE ATLANTA FALCONS TIJDENS 

SUPER BOWL LI OP 5 FEBRUARI 2017 IN HOUSTON, TEXAS.
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