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  PIETER VERHOOGT

De macht verschuift in het 
college football

Met de start van het nieuwe schooljaar komen in Noord-Amerika ook de collegesporten weer tot leven. Vooral naar 
de start van het college football wordt door veel liefhebbers reikhalzend uitgekeken. Welke teams gaan komend 
seizoen hoge ogen gooien? Jarenlang voerden de teams uit de ijzersterke South Eastern Conference (SEC) de prog-
noselijstjes aan. Er lijkt echter een einde te komen aan de traditionele dominantie van de SEC. Het gat met de con-
currentie lijkt kleiner te worden. 

Wie het college football de afgelopen 
jaren heeft gevolgd, weet dat de com-
petitie jaar na jaar is gedomineerd door 
teams uit de SEC, met het team van de 
University of Alabama als baas der bazen. 
De afgelopen tien jaar werd zeven keer 
een team uit de SEC uitgeroepen tot nati-

onaal kampioen. Vier keer was het Alabama, het team 
van coach Nick Saban, die door velen wordt gezien als 
de beste college-coach van het afgelopen decennium. 
Maar ook Georgia, Florida, Auburn en LSU (Louisiana 
State University) behoren structureel tot de absolute 
top van het college football. 

Zuidelijke dominantie
De dominantie van de SEC is vooral terug te voeren 
op de enorme populariteit van American football in de 
zuidelijke staten. De stadions zitten vol, het bedrijfs-
leven verbindt zich graag aan football en de sterke 
high school-competities leveren jaarlijks een stroom 
talenten af. Die talenten zijn niet zozeer beter dan elders 
in Amerika, het zijn er vooral meer. Dat maakt het voor 
SEC-teams eenvoudiger om talenten te scouten en aan 
zich te binden. 
Ook de kwaliteit van de coaches in de SEC is een belang-
rijke factor. Topcoach Urban Meyer zette in het seizoen 
2006 de toon door met zijn University of Florida de titel 
op te eisen. Het was de eerste in een reeks van zeven 
opeenvolgende landskampioenschappen voor de SEC, 
gewonnen door vier verschillende teams (Florida 2x, 
Alabama 3x, Auburn en LSU). 
De SEC-teams zijn sportief, maar ook commercieel suc-
cesvol. Neem de twee grootverdieners van de SEC: Ten-
nessee en Alabama. Hun jaarlijkse inkomsten bedroegen 
in 2016 respectievelijk 110 en 104 miljoen dollar. Dit mede 
dankzij de 31,2 miljoen dollar aan televisie-inkomsten 
die de SEC in 2016 aan elk van zijn veertien leden uit-
keerde. Daartegenover stonden uitgaven ter waarde 
van 29 en 56 miljoen. De University of Tennessee rea-
liseerde met haar football-programma dus een winst 
van 81 miljoen dollar!
Dankzij deze inkomstenstroom zijn zij in staat salarissen 
te bieden waar andere universiteiten niet aan kunnen 
tippen. Tien van de achttien bestbetaalde coaches zijn 
werkzaam in de SEC. Nick Saban was in 2015 en 2016 
de meest verdienende coach, met een jaarsalaris van 
ruim zeven miljoen dollar. SEC-teams gaven in 2015 
gemiddeld 8,3 miljoen dollar uit aan hun technische 
staf. Niet zo gek dus dat de SEC een verzamelplek was 
en is voor de allerbeste coaches. 

Van Power 5 naar Super-Power 2
In 2014 werd een play-offsysteem ingevoerd in het col-
lege football. Sindsdien wordt de nationaal kampioen 
niet meer bepaald door een selectiecomité, maar door 
een eindronde met de beste vier teams. Een comité 
van deskundigen en een ingewikkelde toewijzingspro-
cedure bepalen nog steeds wie daarvoor wordt uitge-
nodigd, waarbij een voorkeursbehandeling geldt voor 
teams uit de vijf sterkste conferences, de zogenoemde 
Power 5. Behalve de SEC gaat het daarbij om de Big 
Ten Conference (B1G), de Atlantic Coast Conference 
(ACC), de Big 12 Conference en de Pac-12 Conference. 
In de aanloop naar het play-offsysteem waren al de 
eerste signalen zichtbaar dat het gat tussen de SEC en 
de andere conferences kleiner werd. Wat opviel was 

de overstap van Urban Meyer, in 2012, naar een andere 
grote sportuniversiteit: Ohio State, uitkomend in de 
Big Ten. Een interessante move, temeer daar Meyer 
bekend stond als een agressief en succesvol recruiter. 
Dat ondervonden onder meer Michigan State en Wis-
consin, twee andere Big Ten-teams. Meyer slaagde erin 
high school-talenten die zich al hadden gecommitteerd 
aan deze universiteiten alsnog over te halen om naar 
Ohio State te komen. Meyer legde daarmee de lat hoger. 

Wie Ohio State wilde verslaan, moest gewoon harder 
werken, beter recruiten, intensiever trainen en slimmer 
coachen. 
Ohio State heeft de lijn omhoog te pakken. En dus 
kon de University of Michigan, de aarsrivaal van Ohio 
State in de Big Ten, niet achterblijven. Voor een astro-
nomisch jaarsalaris van negen miljoen dollar strikten 
zij in 2015 voormalig NFL-coach Jim Harbaugh om de 
Wolverines weer terug te brengen naar de nationale 
top. Ook Harbaugh is een geducht recruiter. Een van 
zijn trucs is het organiseren van lokale football-kampen 
voor high school-spelers in regio’s met veel talenten. 
Daarmee omzeilt hij deels de strenge recruiting-regels 
en slaagt hij erin om, bijvoorbeeld in het traditionele 

achterland van de SEC-teams, talenten te ontmoeten 
en vast te leggen.     
De Big Ten, met behalve Ohio State en Michigan ook 
topteams als Penn State, Michigan State en Wisconsin, 
gaat ook op commercieel gebied mee in de strijd met 
de SEC. Big Ten-commissioner Jim Delany sloot vorig 
jaar een nieuwe televisiedeal met Fox, ESPN en CBS met 
een waarde van maar liefst 2,64 miljard dollar (zes jaar, 
440 miljoen per jaar). De jaarlijkse mediabijdrage aan 
de leden – vorig jaar zo’n 32 miljoen dollar – zal daar-
door de komende jaren stijgen richting 60 miljoen. Dit 
staat overigens los van de individuele mediadeals die 
sommige universiteiten hebben gesloten, zoals Michigan 
State (150 miljoen voor tien jaar).
De Big Ten lijkt ook sportief het gat met de SEC te dichten. 
Diverse college football-analisten zijn van mening dat 
de Big Ten inmiddels gelijkwaardig is aan de SEC en 
spreken al van de Super-Power 2. Beide conferences 
hebben veel geld en vooral veel toptalenten en top-
coaches, die met grote stappen dreigen weg te lopen 
bij de overige conferences. 
De prognoses voor het kampioenschap komend seizoen 
lopen dan ook uiteen. De experts van ESPN zien Ohio 
State (Big Ten) als het sterkste team, terwijl de ana-
listen van CBS blijven vertrouwen op Alabama (SEC). 
Beide conferences hebben in de voorspellingen van 
CBS twee ploegen bij de eerste tien. ESPN geeft beide 
drie teams bij de beste tien. Interessant is dat in beide 
lijsten ook twee teams uit de ACC (Florida State en 
Clemson) in de top-tien staan. Ook dat illustreert dat 
het gedaan lijkt met de dominantie van de SEC en dat 
het college football op weg is naar andere machtsver-
houdingen. •
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COACH NICK SABAN (RECHTS) WORDT MET HET COLLEGE-TEAM VAN ALABAMA ONTVANGEN OP HET WITTE HUIS DOOR BARACK OBAMA, NA HET 
KAMPIOENSCHAP VAN 2015. DE VOORMALIGE PRESIDENT VAN DE VS KRIJGT DAARBIJ ONDER MEER EEN SHIRT AANGEBODEN.

De University of Tennessee 
realiseerde met haar 
football-programma een 
winst van 81 miljoen dollar!


