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“What a year!!”
Volgers van de grote Amerikaanse sportleagues hebben zich afgelopen jaar in het paradijs gewaand. Zeker als het 
gaat om de finales ging het in 2016 van hoogtepunt naar hoogtepunt. Ervaren sportjournalisten spraken zelfs over 
“the best year ever”. In The American Way blikken we terug op een bijzonder jaar met fenomenale ontknopingen.

De grote Amerikaanse sportleagues 
zijn zich als geen ander bewust van de 
waarde van hun product. In de competi-
tieve Noord-Amerikaanse sport- en tele-
visiemarkt is het cruciaal bezoekers en 
kijkers te binden met aantrekkelijke, span-

nende wedstrijden en competities. Voorspelbaarheid 
is dodelijk.

Spanning tot het allerlaatste moment
Commercieel gedreven teameigenaren hadden al snel 
door dat grote sportieve kwaliteitsverschillen tussen 
hun teams – en dus veel voorspelbare wedstrijden – 
funest zijn voor de belangstelling voor hun competitie 
en teams. En dus namen zij maatregelen om de sportieve 
kwaliteitsverschillen én de achterliggende economische 
verschillen in te dammen. Tot op de dag van vandaag 
zijn die maatregelen van kracht. Dit alles met als doel 
om zo veel mogelijk ‘parity’ (gelijkheid) te realiseren.

Het afgelopen jaar leek rechtstreeks uit het wensenboek 
van de grote leagues te komen. Het was voor sport-
fans een droomvlucht langs zinderende finales tussen 
vrijwel gelijkwaardige teams die pas op het aller-, aller-
laatste moment werden beslist. Een terugblik.

NCAA College Football Championship 
Game (11 januari 2016)
Het sportjaar 2016 begon met de finale van het college 
football. De twee sterkste teams van het seizoen, Ala-
bama Crimson Tide en Clemson Tigers, stonden tegen-
over elkaar in het University of Phoenix Stadium in Glen-
dale, Arizona. De bijna 78.000 toeschouwers zagen een 
sterk Alabama worstelen met vooral Deshaun Watson, 
de absoute topquarterback van Clemson.

In het derde kwart van de gelijk opgaande wedstrijd 
wist Clemson een kleine voorsprong te nemen (24-
21). Alabama schoot in het vierde kwart uit de start-
blokken, maar kwam toch niet verder dan een field-
goal (24-24). Een mooie trick play bracht de ploeg van 
coach Nick Saban daarna toch aan de leiding. Toen 
met nog één minuut te spelen Alabama nog een touch- 
down scoorde (45-33), leek de wedstrijd gespeeld. Niet 
dus. Deshaun Watson toverde nog een snelle touch-
down voor Clemson op het bord (45-40) en in de laatste 
seconden probeerden de Tigers met een trick play nog 
een score te forceren. Helaas. Spannend tot het eind. 
En Alabama was weer kampioen.

NCAA College Basketball Championship 
Game (4 april 2016)
De finale van de college basketball-competitie ging 
tussen de Villanova Wildcats en de North Carolina Tar 
Heels. In het NRG Stadium in Houston waren meer dan 
74.000 mensen aanwezig bij wat een CBS-journalist 
omschreef als “a thrilling, undeniable heart-stopping 
instant classic of a title game”.

De ploegen hielden elkaar tot de rust redelijk in even-
wicht. In de tweede helft pakte Villanova het initiatief. 
Met nog iets minder dan vijf minuten te gaan, stonden 
de Wildcats ruim voor: 67-57. Maar toen begonnen de 
Tar Heels aan een indrukwekkende inhaalrace. Met nog 
anderhalve minuut op de klok bracht een driepunter 
van Marcus Paige de achterstand terug tot drie punten. 
Even later was het gat nog maar één punt.

Met nog dertien seconden te spelen benutte Villa-
nova twee vrije worpen om het verschil weer op drie 
te brengen. De buit was bijna binnen. Maar North Caro-
lina had balbezit. De bal ging weer naar Paige en de 
topschutter van de Tar Heels redde zijn ploeg door met 
nog 4,7 seconden te spelen een onmogelijke driepunter 
raak te schieten. Fans van beide ploegen waren uitzinnig 
bij de gedachte aan de aanstaande verlenging. Maar 
het werd nog gekker. Terwijl de laatste seconde weg-
tikte, wist Villanova de bal bij Kris Jenkins te krijgen. 
Die schoot de bal in de zoemer door de ring: 77-74 en 
de Villanova Wildcats waren kampioen!

NBA Finals (2 tot en met 19 juni 2016)
In de slotserie van het NBA-seizoen stonden de Golden 
State Warriors tegenover de Cleveland Cavaliers. Beide 
ploegen stonden ook in 2015 tegenover elkaar in de finale 
en waren in 2016 opnieuw verreweg de twee gedood-
verfde finalisten.

De Warriors, met hun topschutters Stephen Curry en 
Klay Thompson, maakten in hun eerste twee thuis-
wedstrijden gehakt van de Cavaliers. In wedstrijd drie 
sloegen de Cavaliers van LeBron James hard terug met 
een klinkende 120-90 zege. Wedstrijd vier was weer 
voor de Warriors, die nu met een 3-1 voorsprong terug 
konden naar Californië om daar de beslissende vierde 
zege binnen te halen.

Dat feest ging echter niet door. Onder aanvoering van 
LeBron James brachten de Cavaliers de stand terug tot 
3-2 om daarna in Cleveland de stand gelijk te trekken. 
De zevende en beslissende wedstrijd in Oakland werd 
een absoute kraker. Voor aanvang wezen de statis-
tieken uit dat beide ploegen precies 610 punten hadden 
gescoord. En in de slotwedstrijd ging het gelijk op. Met 
nog 1 minuut en 50 seconden te gaan stond het 89-89 
en hadden beide ploegen in totaal 699 punten gescoord. 
De Cavaliers schoten een driepunter, Curry probeerde 
hetzelfde voor de Warriors, maar miste. James schoot 
een vrije worp erin voor een voorsprong van vier punten. 
Met nog 6,5 seconden op de klok ging Curry opnieuw 
voor een driepunter. Mis! Maar rebound Warriors. Nog-
maals een snelle driepuntpoging. Ook mis. Na zeven 
wedstrijden – en een verschil van vier punten tussen 
beide ploegen – zijn de Cleveland Cavaliers kampioen!

MLB World Series (25 oktober tot en met 
2 november 2016)
In de 112de editie van de World Series stonden twee ploegen 
tegenover elkaar voor wie de laatste titel onwaarschijn-
lijk ver in het verleden lag. De Chicago Cubs stonden 

het langst droog. Hun laatste kampioenschap stamde 
uit 1908, 108 jaar geleden. De Cleveland Indians waren 
nummer twee op de lijst van langwachtenden (68 jaar).

Na de eerste twee wedstrijden in Cleveland stond het 1-1. 
Het circus verhuisde vervolgens voor drie wedstrijden 
naar Chicago. Na wedstrijd vier stonden de gasten met 
3-1 voor. De Indians konden het in wedstrijd vijf niet 
afmaken (een spannende 3-2 zege voor de Cubs). Zij 
reisden echter vol goede moed met een 3-2 voorsprong 
terug naar Cleveland voor de laatste twee wedstrijden.

Cubs-topwerper Jake Arrieta gaf de Indians in wed-
strijd zes echter weinig kans en met een overtuigende 
9-3 zege dwong de ploeg uit Chicago een zevende en 
beslissende wedstrijd af.
Het werd een klassieker die door velen “the best game 
seven in World Series history” wordt genoemd. De Cubs 
speelden sterk en bouwden een 5-1 voorsprong op. Het 
werd 5-3 en 6-3 en het team van coach Joe Maddon leek 
op weg naar een magische overwinning. Maar opeens 
viel het sprookje in duigen. Een denkfout, een veldfout, 
een homerun en de Indians kwamen langszij: 6-6 in 

THE AMERICAN WAY

  PIETER VERHOOGT

DE ZEVENDE EN BESLISSENDE WEDSTRIJD IN DE STRIJD OM DE 
NBA-TITEL WERD EEN ABSOUTE KRAKER. ONDER AANVOERING VAN 
LEBRON JAMES WONNEN DE CLEVELAND CAVALIERS DE TITEL.
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Het afgelopen jaar 
was voor sportfans een 
droomvlucht langs 
zinderende finales tussen 
vrijwel gelijkwaardige 
teams die pas op het 
aller-, allerlaatste 
moment werden beslist
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de achtste inning. De ruim 38.000 bezoekers stonden 
weer vol achter de thuisploeg. De negende inning was 
puntloos. Voor de vijfde keer in de geschiedenis moest 
een verlenging in de zevende wedstrijd de beslissing 
brengen. De Cubs scoorden direct twee punten. De 
Indians wisten er slechts één tegenover te stellen. Beide 
ploegen hadden in totaal 27 runs gescoord. Maar de 
Cubs wonnen de zevende wedstrijd en daarmee de 
World Series!!

NASCAR Championship (Race 36, 2 novem-
ber 2016)
NASCAR kent sinds enkele jaren een play-offachtige 
opzet. Aan het eind van het seizoen worden op gezette 
momenten coureurs geëlimineerd uit de titelrace. De 
overblijvende kandidaten blijven punten verzamelen 
voor het eindklassement. In de 36ste en laatste race 
was het aantal titelkandidaten teruggebracht tot vier: 
voormalig kampioen Carl Edwards, zesvoudig kampioen 
Jimmie Johnson, tweevoudig kampioen Kyle Busch en 
het racetalent Joey Logano.

Gedurende de race wisselden de kansen van de rijders 
continu. Toen Logano en Edwards in een crash ver-
zeild raakten, was het aan Johnson en Busch om uit 
te maken wie op de finishlijn voldoende punten zou 

scoren om de titel te pakken. Door enkele crashes werd 
de racetijd verlengd. En het was Jimmie Johnson die 
in de slotronden van de verlenging de eerste plaats 
pakte en daarmee net genoeg punten scoorde om de 
titel op te eisen.

NFL Super Bowl (5 februari 2017)
De New England Patriots en de Atlanta Falcons maakten 
van de 51ste Super Bowl een bizarre wedstrijd. Na een 
eerste kwart zonder scores rolde Atlanta aan de hand 
van quarterback Matt Ryan als een stoomwals over de 
Patriots heen. Halverwege de wedstrijd was de stand 
21-3 voor de Falcons, die daar halverwege het derde 
kwart zelfs nog 28-3 van maakten. Maar toen nam ster-
speler Tom Brady zijn Patriots bij de hand. In de rest 
van de krankzinnige wedstrijd reeg zijn team de punten 
aaneen en waren de Falcons geen schim meer van zich-

zelf. Met nog 57 seconden te spelen verscheen de gelijk-
maker op het bord: 28-28. Voor het eerst sinds 1958 was 
een verlenging nodig om de Super Bowl te beslissen! 
In de verlenging waren het de Patriots die met sterk 
spel de titel opeisten.

Zes grote competities. En keer op keer werd de titel-
strijd beslist in de laatste race, de laatste seconde of 
in de verlenging. Deels toeval. Maar ook het resultaat 
van actief sturen op economische en sportieve gelijk-
heid. Solidariteit? Laat dat maar aan die keiharde Ameri-
kaanse sportondernemers over! Sportbusiness the Ame-
rican Way. •
Pieter Verhoogt is directeur van sporteconomisch adviesbureau 
Sport2B (www.sport2b.nl). Hij is tevens gastdocent sportecono-
mie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

beperkte vakkennis! Veel erger kan het 
niet worden in de beleving van Van Com-
menée, die de voorbije maanden onge-
twijfeld een déjà-vugevoel moet hebben 
gehad.

In het voorjaar besloot de huidige direc-
teur van NOC*NSF, ex-omroepbaas Gerard 
Dielessen, om de posities van technisch 
directeur en chef de mission 2020 weer te 
ontkoppelen. Dat was de uitkomst van de 
olympische evaluatie die ongekend lang 
op zich liet wachten. Intern was allang 
bekend hoe het ging worden, extern werd 
er maanden gezwegen.
Het geheel getuigde van onwijs beleid. 
Zeker de splitsing van taken leek erg onver-
standig. Maar volgens insiders kon het niet 
anders na het communicatieve debacle 
van Rio 2016, met Maurits Hendriks in een 
negatieve hoofdrol inzake de kwesties Yuri 

van Gelder en de verliezersvlucht. De chef 
de mission van Rio, die dacht dat zwijgen 
beter was dan spreken, kreeg daarna een 
uiterst laag cijfer in de waarderingslijstjes 
van zijn eigen olympiërs. “Maurits op een 
volgende missie? Liever niet”, was de teneur 
in Nederland sportland.

De wet van Van Commenée
Van Commenée had die zomer zelf de 
handen vol aan de nationale zwemploeg. 
We zagen hem in mei bij de EK in Londen 
op de tribune zitten. Naast technisch direc-
teur Joop Alberda, die in de Britse hoofd-
stad niet geduld werd aan de rand van 
het bad. De verwijdering werd zo groot, 
de atmosfeer zo geladen, dat er moest 
worden ingegrepen. Alberda bleef thuis, 
teammanager Aad van Groningen ging 
mee naar Rio. Van Commenée keek vanaf 
een afstandje mee. En schreef een venijnig 
rapport over de situatie. Er vielen koppen 
bij de zwembond.

In Rio was Van Commenée in de eerste 
competitieweek zes dagen geveld door een 
gebitsprobleem. Zijn ervaring in crisisma-
nagement werd node gemist. Hij had met 
zijn nuchterheid en doortastendheid chef 
Hendriks veel ellende kunnen besparen.

Na de Spelen van Rio stortte de presta-
tiemanager zich op het dossier judo. Die 
eens zo sterke medaillesport leverde in 
Brazilië één bronzen plak (van Anicka 
van Emden) op. Van Commenée was met 
judodirecteur Henry Bonnes al ver gevor-
derd in het plan om judo te centraliseren. 
Nog voor de Spelen draaiden de draglines 
overuren op Papendal bij de aanleg van 
de olympische dojo, waar na de Spelen 
zeker vijftig Nederlandse topjudoka’s zich 
dienden te verzamelen.
De wil van Van Commenée, ongetwijfeld 
gesanctioneerd door de chefs Hendriks 
en Bijl, was wet in judoland. ‘De vulkaan’, 
zoals zijn koosnaam in Groot-Brittannië 
luidde, gelooft in centrale aanpak. Hij ver-
wijst graag naar het Nederlandse short-
track, dat niks voorstelde, tot er in Hee-
renveen centraal getraind ging worden. 
Nederland werd wereldtop, met dank aan 
wereldtrainer Jeroen Otter. Ook dat was 
een wet van Van Commenée uit zijn eerste 
NOC*NSF-periode: zorg dat er goede coa-
ches worden aangesteld, anders heb je 
niks aan goed sporttalent.

Geen geheim recept
Bij zijn rentree op Papendal gaf hij een inter-
view aan de website Sportknowhowxl.nl. 
Hij was uitgesproken in zijn opvatting hoe 
in topsport gewerkt moet worden. “Er is 
geen geheim recept. Je brengt de beste 

sporters samen met de beste coaches en 
de beste ondersteunende experts in de 
best mogelijke omgeving. Dat is niet een-
voudig, het is kostbaar, maar het wordt wel 
over de hele wereld in de topsport nage-
streefd. Je zult bovendien veel aandacht 
moeten besteden aan talentontwikkeling. 
Als je dat beter doet dan de concurrentie, 
heb je een serieuze kans. Maar er is onvol-
doende vastberadenheid in Nederland. Er 
is wel een ambitie, maar men is niet bereid 
de prijs ervoor te betalen. In het leven wordt 
het verschil niet gemaakt met het hebben 
van een ambitie, iedereen heeft wel een 
of andere ambitie. Het gaat erom wat je 
ervoor over hebt om het te realiseren.”
Was getekend: Charles van Commenée. 
Hij kreeg te maken met verzet in de judo-
situatie. Juul Franssen won een rechtszaak 
tegen Judo Bond Nederland (JBN) over 
de plicht centraal te trainen. Zij had met 
haar weigering geen recht op afvaardi-
ging naar de grote toernooien en de finan-
ciële ondersteuning vanuit het topspor-
terstipendium. De rechter trapte namens 
Franssen op de rem.

Het zal in de beleving van Van Commenée 
geen groot probleem zijn. In een oprisping 
van grote openhartigheid zei hij ooit met 
het nieuwe judoplan niet op medailles voor 
Tokio 2020 te rekenen. In 2024 moet de 
oogst komen. Zo werkt topsport. Het is 
lange termijn en het is toewijding. En het is 
zeker niet eenvoudig. Om met een oneliner 
van de topcoach te eindigen: “Als winnen 
makkelijk was, zou iedereen het doen.” •
John Volkers is journalist voor de Volkskrant.
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DE BESLISSENDE WEDSTRIJD IN DE MLB WORLD SERIES WERD EEN KLASSIEKER, DIE DOOR VELEN “THE BEST GAME SEVEN IN WORLD SERIES 
HISTORY” WORDT GENOEMD. DE CHICAGO CUBS TEKENDEN VOOR DE OVERWINNING.

FO
TO

: A
N

P 
PH

O
TO

“Als winnen makkelijk was, 
zou iedereen het doen”
Charles van Commenée

IN 2014 TEKENDE VAN COMMENÉE EEN CONTRACT MET NOC*NSF EN KWAM HIJ WEER DICHTER OP DE NEDER-
LANDSE TOPSPORT TE STAAN. ZOALS HIER, SAMEN MET ZWEMTRAINER MARCEL WOUDA EN TECHNISCH 
DIRECTEUR VAN DE KNZB JOOP ALBERDA IN 2014 IN BERLIJN.
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