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THE AMERICAN WAY

  PIETER VERHOOGT

De aanhoudende 
voorspoed van de NBA
De NFL (American football) is verreweg de grootste Noord-Amerikaanse sportcompetitie. De tweede plek is een 
voortdurende strijd tussen MLB (honkbal) en NBA (basketbal). De afgelopen jaren zijn de basketballers aan de win-
nende hand. De NBA spreekt een jonger publiek aan en slaagt erin meer verhalen te creëren die zorgen voor conti-
nue media-aandacht.

De finale van het afgelopen honkbalsei-
zoen was er één om van te smullen. Het 
sprookje van de Chicago Cubs duurde 
voort. De hele Amerikaanse sportwereld 
gunde de Cubs de titel en na 108 jaar 
lukte het de ploeg weer de World Series 

te winnen. Technisch directeur Theo Epstein, die met 
zijn Moneyball-benadering eerder al met de Boston 
Red Sox een titelvloek wist te verbreken, bevestigde 
zijn status van kampioenenmaker.

MLB: één echte ster
De opwinding rond het succes van de Cubs verhulde 
echter een groot probleem voor de MLB. De sport 
beschikt momenteel over maar één echte ster: Bryce 
Harper. De buitenvelder van de Washington Nationals 
is een fenomenale speler die excelleert in alle onder-
delen van het spel. Hij was de eerste keuze in de 2010 
MLB Draft, maakte al in 2012 zijn debuut in de Major 
Leagues en showt sindsdien vooral als slagman zijn 
geweldige talenten. Vier van de vijf seizoenen werd hij 
gekozen voor het All Star-team van de National League. 
Het zijn vooral de vaak spectaculaire homeruns, vang-
ballen en aangooien waarmee Harper het nieuws haalt. 
De MLB mag z’n handen dichtknijpen met deze jonge 
alleskunner, die zorgt voor ruime media-aandacht en 
maakt dat ook niet-honkballiefhebbers regelmatig de 
honkbalhoogtepunten bekijken.

NBA: telkens nieuwe verhalen
De NBA verkeert in een andere situatie. Commissioner 
David Stern kan zijn geluk niet op met de populariteit 
van de league. De aandacht voor zijn sport is weliswaar 
sterk geconcentreerd rond de play-offs, maar die duren 
bij elkaar dan ook twee maanden. Een slimme zet van 
de NBA. De reguliere competitie overlapt immers voor 
het grootste deel het NFL-seizoen. Die strijd valt niet 
te winnen. Maar vanaf februari, zodra de Super Bowl is 
gespeeld, is het sporttoneel voor de ijshockeyers van 
de NHL en de showmannen van de NBA. De NHL flo-
reert in Canada en enkele steden in het noordoosten 
van Amerika. De NBA pakt het hele land. En ook buiten 
de landsgrenzen heeft de league een enorme schare 
volgers.

Terugkijkend op het seizoen valt op dat de NBA een 
aantal aandachttrekkers heeft. En thema’s die gedu-
rende het gehele seizoen steeds terugkomen in de media 
en in de gesprekken op feestjes, in kroegen en op het 
werk. Het ging over superster LeBron James, en of hij 
nu wel of niet beter is dan Michael Jordan. Het ging 
over hoe de Golden State Warriors met hun fenome-
nale driepuntschutters de dynamiek van het basketbal-
spel hebben veranderd. Het ging over de vorming van 
zogenaamde ‘superteams’ en of dat wel of niet goed is 
voor de league. Het ging over de Cleveland Cavaliers 
en de Golden State Warriors, de twee beste teams die 
elkaar ongetwijfeld (opnieuw) in de finale zouden ont-
moeten. En richting het eind van het seizoen ging het 
over de vraag wie de beste speler van het seizoen was. 
En dan is er nog Lonzo Ball. En zijn vader.

LeBron James versus Michael Jordan
Ook in zijn veertiende seizoen liet LeBron James weer 
zijn exceptionele kwaliteiten zien. Over het hele sei-
zoen scoorde hij gemiddeld 26,4 punten per wedstrijd. 
Op enkele andere statistieken (rebounds, assists, bal-
verlies) scoorde hij zelfs beter dan ooit. Hij had weer 
diverse uitschieters, waaronder de derde wedstrijd in 
de play-offs: 41 punten, 13 rebouds en 12 assists (een 
‘triple double’). In de finale van de Eastern Conference 
tegen de Celtics scoorde James 35 punten. Daarmee 
passeerde hij Michael Jordan als de meest scorende 
speler in de play-offs. James stond voor de zevende ach-
tereenvolgende keer met zijn team in de finale. En ook 
in de slotserie speelde hij weer geweldig. Hij behaalde 
gemiddeld een triple double en in de tijd die hij op 
het veld stond, scoorden de Cavaliers en de Warriors 
evenveel punten. Wanneer LeBron James op de bank 
ging zitten om even uit te rusten, werden de Cavaliers 
echter weggevaagd door de Warriors.

In een waslijst aan statistieken is LeBron James inmid-
dels beter dan NBA-legende Michael Jordan. Maar als 
het om titels gaat, is Jordan (zes keer winst in zes finales) 
verreweg de baas over James (drie uit acht). LeBron 
heeft nog drie, vier seizoenen voor de boeg waarin hij 
nog meer records kan breken en titels kan winnen. De 
discussie is dus nog niet beslecht.

De driepunter domineert
De Golden State Warriors hebben het basketbal ver-
anderd. In een paar jaar tijd heeft het spel een com-
pleet ander aanzien gekregen. Voorafgaand aan het 
seizoen 2014-2015 stelde de organisatie Steve Kerr aan 
als de nieuwe hoofdcoach. Kerr koos voor een snel-
lere speelstijl en meer vrijheid voor zijn topschutter 
Stephen Curry. De aanpassing betaalde zich uit. Samen 
met teamgenoot Klay Thompson schoot Curry alle drie-
puntrecords aan flarden. Tegenstanders wisten zich 
geen raad met de Warriors, die van grote afstand uit 
alle hoeken raak schoten. Met tegenscores van steeds 
twee punten maakten zij geen schijn van kans tegen 
het team dat volledig op de driepunters speelde en 
enorme puntentotalen bijeen schoot.

Superteams
Na een recordseizoen met 73 overwinningen (in 92 wed-
strijden) eindigend in een verloren finale, deden de 
Golden State Warriors vorig jaar iets bijzonders. Zij ver-
sterkten hun ijzersterke selectie met een van de beste 
spelers van de NBA: Kevin Durant. Met maar liefst vier 
All Star-spelers (Curry, Thompson, Draymond Green en 
Durant) gingen de Warriors dit seizoen op weg naar 
de titel. In de play-offs won het team zestien van de 
zeventien wedstrijden.

Topspelers, sterke teams, 
records, rivaliteiten en rare 
snuiters – the NBA is doing 
well!!
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is het daarom zaak dat voldoende en goed 
gekwalificeerde mensen actief blijven in de 
sport. Alleen dan kunnen verenigingen nu 
en in de toekomst hun belangrijke rol blijven 
vervullen. Waar mogelijk wil de gemeente 
hen daarin ondersteunen. Proactieve ver-
enigingsondersteuning, met name op het 
vlak van visie & beleid, vitaliteit en finan-
ciën, blijft een speerpunt in ons beleid.
Politiek gezien zijn er in Den Haag geen 
majeure tegenstellingen tussen partijen 
als het sec om het bevorderen van sport 
gaat. Wel zorgt ons brede sportbeleid 
ervoor dat vele aspecten van de Haagse 
samenleving ook terechtkomen op de 
sportagenda. Betaald parkeren, vrijwil-
ligerswerk, bevordering werkgelegen-
heid, citymarketing, onderwijs, armoe-
debeleid, economie, stadsontwikkeling, 
wijkaanpak, gezondheidsbeleid, integratie 
en ga zo maar door. Over diverse van deze 
onderwerpen zijn partijen het vaak hart-
grondig met elkaar oneens. En dan kan 
het zomaar gebeuren dat het sportdebat 
benut wordt om tegenstellingen te ver-
duidelijken.”

Wat doet Den Haag nog meer om de 
positie van sport in de stad te versterken?
“Sport moet voor iedereen bereikbaar en 
goed toegankelijk zijn. Daarom zijn we 
gestart met het openstellen van vier sport-
parken. De ervaringen hiermee zijn over 

het algemeen positief. Een open sport-
park is een goede toevoeging voor de 
wijk. Ook probeer ik nog meer dan voor-
heen de mensen in de wijk te bereiken. 
Zodat er sportaanbod op maat dicht bij 
huis is. Om kleinschalig sportaanbod op 
maat te stimuleren heb ik vorig jaar de 
regeling Haags Sportinitiatief in het leven 
geroepen. Iedereen met een goed idee 
voor nieuw sport- en beweegaanbod kan 
hiervoor een aanvraag indienen. In 2016 
zijn er in totaal 68 aanvragen ingediend, 
waarvan er 39 zijn gehonoreerd. Voor de 

eerste tranche 2017 zijn 31 aanvragen inge-
diend, waarvan 13 gehonoreerd. In het 
najaar volgt een nieuwe ronde.
In een bloeiende, groeiende stad als 
Den Haag is er permanent druk op de 
fysieke ruimte voor sport. Terwijl de 
vraag naar sportieve ruimte toeneemt 
met de groei van het aantal inwoners en 
het belang dat deze inwoners aan sport 
hechten, wordt de strijd om elke vierkante 
meter heftiger. Het is dan ook mijn overtui-
ging dat de belangrijkste opgave voor de 
komende decennia is het sportief mede-

gebruik van de buitenruimte, maar ook 
die van de bebouwde omgeving te maxi-
maliseren. Probleem zijn de kosten die 
hiermee gemoeid zijn. Slechts een beperkt 
deel van het sportaanbod kan immers 
in zijn geheel door de sportconsument 
worden gefinancierd. De overheid gaat 
dus blijvend een sleutelrol vervullen in de 
door iedereen gewenste mogelijke groei 
van sportdeelname. Het zou goed zijn als 
ook Rijk en provincie substantieel gaan 
mee-investeren in het sportiever maken 
van Nederland.” •

Het sterrenteam van de Warriors zet de league aan het 
denken. Om nog enige kans te maken moeten meer-
dere topspelers worden samengevoegd. Wat LeBron 
James ooit begon in Miami, waar hij topspelers Chris 
Bosh en Dwyane Wade aan zich bond, is nu the talk of 
the town. De Cleveland Cavaliers broeden op plannen 
om naast James nog een topspeler aan te trekken. De 
komende jaren wordt een concentratie van sterspe-
lers in enkele superteams verwacht. Is dat goed voor 
de league? We gaan het zien!

Cavaliers versus Warriors
De afgelopen drie finales gingen tussen genoemde 
Cavaliers en Warriors. In 2014-2015 wonnen de War-
riors, het jaar erna won het team in het reguliere sei-
zoen een recordaantal van 73 wedstrijden, maar ver-
loor het na een 3-1 voorsprong alsnog van de Cavaliers. 
Dit jaar waren de Warriors van Curry, Thompson, Green 
en Durant weer sterker dan de Cavaliers van LeBron 
James, Kevin Love en Kyrie Irving. De kans is groot 
dat de teams elkaar volgend jaar in juni weer treffen 
in de eindstrijd.

MVP’s
Er is veel over gesproken. Het geweldige seizoen van 
LeBron James, en de vele wedstrijden die hij bijna eigen-
handig in winst wist om te buigen. Maar de titel voor 
meest waardevolle speler (Most Valuable Player of MVP) 
lijkt hem niet gegund. Vorig seizoen ging de titel met 
131 van de 131 stemmen naar Stephen Curry, de man 
die een recordaantal triple doubles noteerde en drie-
punters schoot alsof het niets was. Meest spectaculaire 
speler? Zeker Curry! Beste speler? Wellicht ook Curry. 
Maar MVP? Zonder Curry zouden de Warriors met al 
hun toppers nog steeds de finale halen. Haal James weg 
bij de Cavaliers en ze halen waarschijnlijk de play-offs 
niet eens. En dan 131-0? Dit seizoen ging de MVP-award 
naar Russell Westbrook van Oklahoma City Thunder. 
Lebron James hoorde merkwaardig genoeg niet eens 
bij de laatste twee finalisten. De MVP-stemming was 
weer voer voor flinke discussies.

Lonzo Ball
Het NBA-seizoen liep begin juni af. Maar 22 juni stond 
alweer het volgende NBA-evenement op het programma: 

de jaarlijkse NBA Draft. Een draft waar al weken, ja zelfs 
maanden naar toegeleefd werd. De reden? Lonzo Ball! 
De kenners zijn het erover eens: het was alweer een 
tijd geleden dat er zo’n groot talent beschikbaar was. 
In zijn laatste jaar in highschool leidde Ball zijn team 
ongeslagen (35-0) naar de titel. En na één jaar col-
lege (UCLA) stelde Lonzo Ball zich al beschikbaar voor 
de draft. Daar bleef het niet bij. Het bleek het begin 
van een mediaoffensief van Lonzo’s vader, LaVar Ball, 
die ooit nog in de World League of American Football 
speelde voor de London Monarchs. LaVar Ball bleek 
brutaal, bijdehand en duidelijk: zijn zoon ging maar 
voor één team spelen: de Los Angeles Lakers. Daar, op 
het grootste showpodium van de sport, hoorde Lonzo 
volgens hem thuis! Want Lonzo is volgens LaVar nu al 
de beste speler op aarde.

Wat dit alles extra interessant maakte, was dat de Lakers 
in de draft niet de eerste keus hadden. Die eer was aan 
de Boston Celtics. De Lakers waren als tweede aan de 
beurt. De Celtics hadden geen behoefte aan een speler 

als Ball, maar er waren continu speculaties dat andere 
teams de Celtics een mooi aanbod zouden doen om 
de eerste keus van hen over te nemen. De situatie was 
heerlijke gespreksstof en zorgde voor continue aan-
dacht in de media. Uiteindelijk waren het kort voor 
tijd de Philadelphia 76ers die de Celtics zo ver kregen 
hun eerste keuze in te ruilen voor de derde keuze van 
Philadelphia en een extra first round pick in 2018 of 
2019. De 76ers stelden zo de selectie van Markelle Fultz 
zeker. De Lakers gebruikten hun tweede keuze inder-
daad voor Lonzo Ball.

Topspelers, sterke teams, records, rivaliteiten en rare 
snuiters – the NBA is doing well!! Dat vertaalt zich in 
prima kijkcijfers en uitstekende commerciële resultaten. 
Sportbusiness the American 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.
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“De belangrijkste 
opgave voor de 
komende decennia 
is het sportief 
medegebruik van 
de buitenruimte, 
maar ook die van de 
bebouwde 
omgeving te
 maximaliseren”
Rabin Baldewsingh
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