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Ook Amerikaanse sporten in 
intelligente lockdown

Amerika is hard getroffen door het coronavirus. Daarbij gaat het eerst en vooral om menselijk leed.  
In het besef dat sport daarbij slechts een bijzaak is, toont deze aflevering van The American Way hoe de diverse 

professionele sportleagues in Noord-Amerika omgaan met de pandemie.

DOOR PIETER VERHOOGT

National Football League
Van de vier grote sportleagues is de NFL 

het minst geraakt door de virusuitbraak. 

Het seizoen 2019 werd begin februari 2020 

afgesloten met de Super Bowl en de start 

van het nieuwe seizoen staat gepland voor 

20 september. In de tussenliggende periode 

heeft de league elk jaar twee belangrijke 

evenementen: de NFL Combine en de 

NFL Draft. Beide events zijn bedoeld om 

nieuwe talenten, afkomstig uit het college 

football, te laten landen in de NFL. In de 

Combine mogen de grootste talenten in een 

serie tests nog eenmaal hun skills tonen. 

In de Draft kunnen NFL-teams één voor 

één hun keuze maken uit de talentenvijver.

De Combine kon eind februari nog net 

doorgang vinden. Het driedaagse Draft-

event (23-25 april) in Las Vegas werd 

vanwege het coronavirus door NFL-com-

missioner Roger Goodell afgeblazen en 

verplaatst naar het internet. Hoewel velen 

vooraf sceptisch waren, bleek de virtuele 

draft, vanuit zijn kelder gepresenteerd 

door Rodger Goodell, een enorme hit. 

Over drie dagen trok het evenement in 

de sportloze periode een recordaantal 

van 55 miljoen kijkers en een draft- 

inzamelactie leverde 6,6 miljoen dollar op 

voor de bestrijding van corona. In totaal 

doneerde de NFL-community inmiddels 

meer dan 100 miljoen dollar aan dit doel.

National Basketball Association
Op 11 maart besloot de NBA het lopende 

seizoen per direct te onderbreken. Dit 

gebeurde nadat Rudy Gobert van de Utah 

Jazz vlak voor een wedstrijd een positieve 

testuitslag liet zien. Een dag later bleek 

ook zijn teamgenoot Donovan Mitchell 

positief. In eerste instantie werd het sei-

zoen voor dertig dagen stilgelegd. Alle 

teamactiviteiten werden afgelast. Al snel 

werden meer spelers positief bevonden, 

onder wie sterspeler Kevin Durant. Begin 

april werd de staking met nog eens dertig 

dagen verlengd en eind april gaf com-

missioner Adam Silver aan dat de league 

nog de intentie heeft om het lopende 

seizoen af te maken. Waar het NBA-sei-

zoen normaal eind juni wordt afgerond, 

bestaat nu de kans dat rond die tijd de 

league weer op gang komt. Hoewel nog 

vijftien wedstrijdronden moeten worden 

gespeeld, gevolgd door de play-offs, lijkt 

een ingekort speelschema voor de hand 

te liggen. Een exacte startdatum is nog 

niet voorzien. Wel zijn op 7 mei de eerste 

teams weer begonnen met trainen.

National Hockey League
Een dag na de NBA besloot NHL-commis-

sioner Gary Bettman ook de ijshockeycom-

petitie stil te leggen. Eerder hadden twee 

teams al besloten vanwege het corona-

virus de rest van hun thuiswedstrijden 

zonder publiek te spelen. Op het moment 

van stilleggen moesten nog 189 compe-

titiewedstrijden worden gespeeld (tien 

tot veertien per team) en de aansluitende 

play-offs. Kort na de schorsing doken de 

eerste besmette spelers op.

Ook de NHL hoopt nog steeds dat er in 

de zomer weer kan worden gespeeld, 

zodat de Stanley Cup kan worden uitge-

reikt voordat in oktober het nieuwe sei-

zoen weer begint. Bettman houdt alle 

opties open, zoals een ingekort regulier 

seizoen en het spelen van wedstrijden op 

neutraal terrein, wanneer sommige teams 

niet terecht kunnen in hun eigen accom-

modatie. Het streven is om in mei weer te 

beginnen met (aangepaste) trainingen. 

De league en de NHL Players’ Associa-

tion hebben een gezamenlijke werkgroep 

opgezet die het pad moeten uitzetten dat 

leidt tot het hervatten van de wedstrijden 

(zonder publiek) in de maand juli, moge-

lijk leidend tot een finale in september.

Major League Baseball
Alle MLB-teams waren medio februari in 

Florida en Arizona begonnen met hun 

‘Spring Training’. De start van de compe-

titie (Opening Day) stond gepland voor 

26 maart. Na overleg met de dertig teams 

besloot commissioner Rob Manfred op 

12 maart echter om alle honkbalactivi-

teiten per direct te staken en Opening 

Day twee weken op te schuiven. Enkele 

clubs en burgemeesters waren hem al 

voorgegaan door de eerste thuiswed-

strijden van het seizoen af te blazen. Op 

15 maart maakten de New York Yankees 

de eerste speler bekend die positief testte 

voor het coronavirus. Een dag later meldde 

de league dat de start van het seizoen op 

z’n vroegst medio mei zal plaatsvinden.

Tijdens de corona-onderbreking ontvangen 

ervaren spelers van MLB een vergoeding 

van 4.775 dollar per dag (286.000 dollar 

in twee maanden). Minder ervaren spelers 

moeten het doen met 15.000 tot 60.000 

dollar en spelers met minder dan drie jaar 

MLB-ervaring kunnen rekenen op 500 tot 

1.000 dollar per dag. Er wordt inmiddels 

al gesproken over een regular season van 

140 in plaats van 163 wedstrijden. De 2020 

London Series (13-14 juni) zijn inmiddels 

afgelast. Begin mei gaan de eerste clubs 

weer in training. Het lijkt erop dat de start 

van de competitie zal worden afgewerkt 

zonder publiek, mogelijk zelfs op enkele 

centrale locaties in Arizona en Florida.

Ultimate Fighting 
Championship
Ondanks de coronapandemie zou UFC 

249 op 18 april volgens president Dana 

White gewoon doorgaan. Forse protesten 

dwongen White echter bakzeil te halen. De 

sportondernemer kwam met een nieuwe 

datum en een nieuwe, nog geheime locatie. 

Dat bleek later een casino te zijn, in een 

indianengebied dat niet onder de Ameri-

kaanse wet valt. White maakte vervolgens 

bekend dat hij bezig was een privé-eiland 

(‘Fight Island’) te fiksen, waar zijn interna-

tionale atleten konden vechten zonder last 

te hebben van het strenge Amerikaanse 

inreisverbod. Een aantal weken kon er dan 

eindelijk gevochten worden, zij het weer 

ergens anders: medio mei keerde de UFC 

als eerste grote sport in de VS terug op het 

wedstrijdtoneel. Bij UFC 249, dat plaatshad 

in Jacksonville, Florida, was publiek niet 

welkom en werden strikte voorzorgsmaat-

regelen genomen. Ondanks een positieve 

test van de Braziliaanse vechter Ronaldo 

‘Jacaré’ Souza, was White heel tevreden. 

“Op een schaal van 1 tot 10 geef ik deze 

week een 10,5. Het was geweldig”, zei hij 

met Amerikaans optimisme tijdens een 

persconferentie. “Bijna niemand is posi-

tief getest, niemand is ziek geworden. Ik 

had niet gelukkiger kunnen zijn.” En: “Ik 

geloof dat niets onmogelijk is, zeker niet 

in 2020. Je moet hard werken, veel geld 

uitgeven en oplossingen bedenken.”

NASCAR
Ook NASCAR besloot in de tweede week 

van maart maatregelen te nemen. In de 

aanloop naar de races op de Atlanta Motor 

Speedway (15 maart) en de Homestead-

Miami Speedway (22 maart) was reeds 

besloten dat beide evenementen zonder 

publiek moest plaatsvinden. Kort daarop 

volgde echter een drastischer besluit: beide 

races werden uitgesteld. Meer uitstel volgde 

en NASCAR besloot digitaal te gaan met de 

eNASCAR iRacing Pro Invitational Series. 

Op 30 april maakte NASCAR bekend dat 

zij had besloten tot een ingekort wedstrijd-

schema met zeven events, te beginnen op 

17 mei met de Cup Series-race op de Dar-

lington Raceway. De races worden afge-

werkt zonder publiek en met een streng 

coronaregime. Teams mogen slechts zestien 

mensen meebrengen, onderlinge afstand 

is verplicht, net als random tests en het 

registreren van alle persoonlijke contacten. 

NASCAR beweert dat er nog steeds de 

ambitie is om het volledige schema van 

36 races te organiseren, maar dat buiten 

de genoemde zeven evenementen races 

wellicht worden overgeplaatst naar de klas-

sieke locaties in het zuidoosten van de 

VS, waar de sport het populairst is en de 

meeste teams zijn gehuisvest. Op zondag 

17 mei is de eerste grote race verreden na 

de corona-onderbreking.

Van basketbal, honkbal, American foot-

ball, voetbal en ijshockey is vooralsnog 

niet bekend wanneer de wedstrijden weer 

beginnen. •

Waar het NBA-seizoen normaal eind  
juni wordt afgerond, bestaat nu de kans 

dat rond die tijd de league weer op  
gang komt


