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THE AMERICAN WAY

Ongekende 
spelerscarrousel  

in NBA
Als eind oktober het nieuwe NBA-seizoen van start gaat, zal het voor veel fans even wennen zijn.  

Nog nooit wisselden zoveel topspelers van club. De vele verschuivingen zorgen ervoor dat de  
krachts verhoudingen in de league flink zijn opgeschud. De nieuwe line-ups leiden tot grote  

nieuwsgierigheid bij fans en media, die reikhalzend uitkijken naar het begin van de competitie.
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Op 14 juni eindigde de NBA-competitie 

2018-2019 met het verrassende kampi-

oenschap van de Toronto Raptors. De 

Canadese ploeg deed wat vooraf vrijwel 

niemand had verwacht: zij versloegen het 

sterrenteam van de Golden State War-

riors, dat voor het vijfde opeenvolgende 

jaar in de finale stond. De Warriors misten 

weliswaar superster Kevin Durant, maar 

ook zonder hem leek de ploeg uit Cali-

fornië een overmaat aan kwaliteit in huis 

te hebben. Toronto had eigenlijk maar 

één echte topper: Kawhi Leonard. Een 

ontketende Leonard bleek te veel voor 

de Warriors en na zes wedstrijden (4-2) 

was het pleit beslecht. De eerste titel in 

het 24-jarig bestaan van de club bracht 

ruim twee miljoen fans op de been tij-

dens de kampioensparade door het cen-

trum van de stad.

Hoewel de ballen voor een paar maanden 

werden opgeborgen, bleef de NBA volop 

in het nieuws. De geruchtenmachine die 

gedurende het seizoen al op gang was 

gekomen, draaide op volle toeren. Open-

lijk en onderhuids speelde er van alles. 

Kevin Durant zou het sterrenteam van 

de Warriors willen verlaten om elders te 

bewijzen dat hij in z’n eentje een team 

kon dragen. Diverse clubs zouden in de 

markt zijn, met de beroemde, maar al 

jaren ondermaats presterende New York 

Knicks als vermeende koploper. Ook de 

Los Angeles Lakers waren al maanden-

lang goed voor een constante geruchten-

stroom. De komst van superster Lebron 

James (vorig seizoen) was de eerste stap 

in een proces dat de ploeg moet terug-

brengen naar de vertrouwde positie van 

titelkandidaat. Daarvoor heeft James echter 

wel enkele sterke adjudanten nodig. De 

geruchten waren eindeloos. Alle grote 

namen kwamen voorbij. Daarnaast drong 

bij veel andere ploegen steeds sterker 

het besef door dat meedoen in de laatste 

ronden van de play-offs eigenlijk alleen 

mogelijk is met minimaal twee echte top-

spelers in de line-up.  

Niet verkopen maar ruilen
Een van de fascinerende aspecten aan de 

Amerikaanse profcompetities is de enorme 

dynamiek van de zogenoemde ‘off season’ 

periode, waarin geen wedstrijden worden 

gespeeld maar clubs vooral bezig zijn hun 

selectie voor het volgend seizoen samen 

te stellen. In de Europese voetbalwereld 

bestaat deze periode vooral uit transfers: 

club A koopt een spelers van club B. En 

soms is er sprake van contractvrije spe-

lers die zelf (zonder ‘afkoopsom’) met een 

nieuwe club onderhandelen. In de Ame-

rikaanse competities hebben de teamei-

genaren uit economische overwegingen 

ooit bepaald dat spelers niet onderling 

worden verkocht. Met houdt de knip liever 

gesloten. De spelersmarkt in Noord-Ame-

rika draait niet op verkopen, maar op het 

ruilen van spelers. Met als interessante 

bijkomstigheid dat bij elke deal dus meer-

dere spelers betrokken zijn. Soms kunnen 

ook toekomstige draft picks (keuzeposi-

ties bij de jaarlijkse selectie van college-

talenten) als ruilmiddel worden ingezet. 

Dit maakt de spelersmarkt dynamischer 

en voor de fans boeiender. 

Daarnaast hebben alle leagues vastge-

legd wanneer spelers ‘free agent’ (con-

tractvrij) worden. Een free agent heeft 

het recht om zelfstandig (en zonder trans-

ferdeal tussen zijn oude en nieuwe club) 

een contract te sluiten met een club naar 

keuze. Spelers worden automatisch free 

agent wanneer zij een bepaald aantal jaren 

in de league actief zijn. 

Het aantal contractvrije spelers is daar-

door in de Noord-Amerikaanse leagues 

vele malen groter dan in de Europese voet-

balcompetities. Tot slot leidt het bestaan 

van een salary cap ertoe dat clubs die 

topspelers willen vastleggen vaak eerst 

‘cap space’ moeten creëren door van 

enkele spelers met lopende contracten 

afscheid te nemen. Dit alles maakt de 

off season tot een uitermate boeiende 

periode waarin clubs op een ander vlak 

met elkaar de strijd aangaan.

Off season
Voorafgaand aan de off season werd 

in de pers al breed uitgemeten welke 

teams binnen de 2019-2020 salary cap 

van 109 miljoen dollar de meeste beste-

dingsruimte hebben. Het maximumsa-

laris voor één speler ligt op 32,7 miljoen 

dollar. Opmerkelijk genoeg voerden de 

beide teams uit New York de lijst aan. De 

Knicks hadden 69,8 miljoen dollar cap 

space, de Brooklyn Nets hadden 68,6 

miljoen dollar aan bestedingsruimte. De 

Los Angeles Clippers hadden 46,9 miljoen 

speelruimte, maar zouden dat nog flink 

kunnen uitbreiden door de Italiaan Danilo 

Gallinari van de hand te doen. Daarmee 

zouden ze uitkomen op 68,6 miljoen aan 

bestedingsruimte, waarmee zij ook twee 

echte toppers zouden kunnen vastleggen. 

Aan de spelerskant leken vooraf vooral 

de topspelers Kevin Durant (Golden State 

Warriors), Klay Thompson (Golden State 

Warriors), Jimmy Buttler (Philadelphia 

76-ers), Anthony Davis (New Orleans 

Pelicans) en Bradley Beal (Washington 

Wizzards) kans te maken om van club 

te wisselen.  

In de NBA mogen clubs tot 1 juli niet met 

spelers en zaakwaarnemers praten over 

contractuele zaken of transfers. Wanneer 

op 1 juli dit verbod vervalt, worden direct 

de eerste deals rondgemaakt en naar 

buiten gebracht. Vanaf dat moment is 

het een gekkenhuis, met dagelijks meer-

dere aankondigingen van contractver-

lengingen en transfers. 

Een van de eerste spraakmakende NBA-

deals van deze zomer was een logische. 

De New Orleans Pelicans, die met hun 

eerste keus in de NBA-draft supertalent 

Lees verder op pagina 15

SUPERSTER KEVIN DURANT VERRUILDE TIJDENS HET ‘OFF SEASON’ GOLDEN STATE WARRIORS VOOR 
BROOKLYN NETS.

De NBA lijkt een spannend seizoen 
tegemoet te gaan. Een aantal ploegen 
heeft flinke risico’s genomen en is min of 
meer ‘all-in’ gegaan
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Zion Williamson hadden gekozen, legden 

hun jonge ster vast voor twee jaar (20 

miljoen dollar, met een optie voor nog 

eens 25 miljoen voor de jaren drie en vier). 

Nog dertien andere spelers werden op 

deze eerste dag gecontracteerd door hun 

oude of nieuwe club. Dagelijks kwamen 

nieuwe deals naar buiten. Op 6 juli ging 

het om maar liefst 81 spelers. Onder hen 

Anthony Davis, die van de Pelicans naar 

de Lakers verhuisde in ruil voor drie spe-

lers en drie first round draft picks. Op 

dezelfde dag legde New Orleans ook top-

schutter en free agent JJ Reddick vast 

(twee jaar, 26,5 miljoen dollar). 

De ambitieuze Brooklyn Nets maakten hun 

intenties duidelijk met het contracteren 

van free agent Kyrie Irving (ex-Boston Cel-

tics) voor vier jaar en 141 miljoen dollar én 

DeAndre Jordan (ex Knicks, vier jaar, 40 

miljoen). Een dag later deden ze daar nog 

een stapje bovenop door drie spelers en 

een first round pick over te dragen aan 

de Golden State Warriors in ruil voor de 

langdurig geblesseerde superster Kevin 

Durant. Durant tekende in Brooklyn een 

contract voor vier jaar en 164 miljoen 

dollar. In Boston reageerde men snel op 

het verlies van Irving (en later Al Horford 

aan Philadelphia) door free agent Kemba 

Walker van Charlotte voor vier jaar en 141 

miljoen vast te leggen. Charlotte ontving 

in ruil voor Walker Terry Rozier en een 

second round pick. 

Verrassing
Op 10 juli kwam de verrassende mede-

deling dat Kawhi Leonard NBA-kam-

pioen Toronto Raptors inruilde voor de 

Los Angeles Clippers. Hij tekende bij de 

tweede club van LA een contract voor 

drie jaar en 103 miljoen dollar. Er waren 

(uiteraard) diverse clubs geïnteresseerd 

in de jonge topspeler. Maar het manage-

ment van de Clippers wist hem ervan te 

overtuigen dat de Clippers voor hem de 

beste plek waren. Dat deed men onder 

meer door het afgelopen seizoen met een 

vertegenwoordiging van de Clippers aan-

wezig te zijn bij alle 108 thuis- en uitwed-

strijden van de Raptors en deze interesse 

in hem ook op sociale media te delen. 

Na het vertrek van Kevin Durant moest 

Golden State Warriors wel ingaan op de 

forse eisen van een van hun andere ster-

spelers. Klay Thompson kreeg een goed-

betaalde contractverlening (vijf jaar, 190 

miljoen dollar). Daarnaast verhuisde D’An-

gelo Russell van de Nets naar de War-

riors (vier jaar, 117 miljoen).  

Andere opmerkelijk deals van de afge-

lopen maanden zijn: sterspeler Russel 

Westbrook verhuist van de Oklahoma 

City Thunder naar de Houston Rockets. 

De Thunder ontvangen naast Chris Paul 

twee first round picks (2024 en 2026) en 

het recht om in twee andere jaren first 

round picks te ruilen met de Rockets (om 

zo eventueel een hogere keuzepositie in 

de eerste ronde te krijgen). Westbrook 

tekende voor vier jaar en 171 miljoen dollar. 

De Thunder namen ook afscheid van super-

ster Paul George. Hij vertrok naar de Los 

Angeles Clippers in ruil voor Danilo Gal-

liani, Shai Gilgeous-Alexander en vijf first 

round picks. In LA treft hij onder meer 

George Kawhi Leonard als ploeggenoot. 

Recordjaar
Al met al kan worden gesteld dat de afge-

lopen off season periode een bijzondere 

was. Maar liefst zes ‘All NBA-players’, 

spelers die in het afgelopen seizoen zijn 

gekozen bij de beste vijftien spelers van de 

league. Ter illustratie: het vorige record-

jaar was 1998, toen drie All-NBA-spelers 

van team wisselden. Het aantal van zes 

komt overeen met het totale aantal All-

NBA-trades over de afgelopen vier jaar. 

Kijkend naar komend seizoen lijkt er dankzij 

de spelerscarrousel sprake van een bre-

dere top. Teams die genoemd worden als 

mogelijke titelkandidaten zijn: de Nets 

(Irving, Jordan), Clippers (Leonard, George), 

Rockets (Harden, Westbrook), Warriors 

(Curry, Green, Russell), Lakers (James, 

Davis), 76-ers (Embiid, Simmons) en de 

Celtics (Walker, Hayward). De NBA lijkt 

een spannend seizoen tegemoet te gaan. 

Een aantal ploegen heeft flinke risico’s 

genomen en is min of meer ‘all-in’ gegaan. 

Komen de versterkingen tot hun recht? 

Maken zij hun forse salarissen goed door 

volle tribunes te trekken en één of meer-

dere titels te winnen? Vanaf eind oktober 

gaan we het zien. Het off season was in 

elk geval zeer boeiend! •
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Sportonderzoek, quo vadis?
Op 7 november vindt in Sportcentrum 

Universum in het Amsterdam Science 

Park de Dag van het Sportonderzoek 

(DSO) plaats. In 2010 speelde op die-

zelfde locatie ook de allereerste afleve-

ring zich af. Het Sportcentrum was toen 

nog fonkelnieuw. Jan Rijpstra, VVD-po-

liticus en erkend verzamelaar van sportbestuursfunc-

ties, trad op als dagvoorzitter. Ruud Stokvis, inmid-

dels met emeritaat, hield een keynote speach. Aan 

het einde van de dag was er een slotdebat, met onder 

anderen George de Jong (destijds Innosport), Cle-

mence Ross (destijds NISB),  Nico van Meeteren (toen 

TNO), Cees Vervoorn (lector HvA) en wijlen Paul Ver-

weel. Initiatiefnemer van de dag was het Mulier Insti-

tuut, destijds nog getooid mét de voorletters W.J.H.

Die eerste DSO was een groot succes. Tweehonderd 

onderzoekers deelden in de nog naar verf ruikende 

fitnessruimtes en kleedkamers van het sportcentrum 

hun bevindingen. In de daaropvolgende jaren was 

de DSO als rondreizend sportonderzoek-circus te 

gast bij steeds wisselende universiteiten en hoge-

scholen. Het DSO-concept is in die tijd niet wezen-

lijk veranderd. Een hogeschool of universiteit neemt 

de lead in de organisatie. Sportonderzoekers melden 

hun belangstelling om iets te presenteren op de site 

www.dagvanhetsportonderzoek.nl. Het organiserend 

comité plaatst de papers in zogeheten ‘parallelle ses-

sies’. Op de dag zelf worden de tientallen kleinere 

presentaties gecombineerd met een of enkele cen-

trale inleiders. En verder is er vooral veel ruimte voor 

ontmoeting. Sinds 2012 vindt ook de uitreiking van 

de Boymans prijs plaats op de DSO. 

Deze jubileumeditie (10de keer!) wordt opgesierd 

met een mooie line-up. Michael van Praag (Spor-

traad) en Anneke van Zanen (NOC*NSF) staan zij 

aan zij met de hoogleraren Evert Verhagen (VUmc) 

en Cindy Veenhof (UMC/HU). 

Die line-up maakt duidelijk dat sportonderzoek ‘alive 

and kicking’ is. Dat is mooi om te zien. De sport is een 

wereld van emoties en gevoel. In de sport regeert de 

onderbuik, niet de rede. Sport is een wereld van doe-

ners, en niet van denkers. De handen uit de mouwen! 

Wie had dertig jaar geleden durven dromen dat er in 

een dergelijke wereld ruimte zou zijn voor bewezen 

interventies en voor ‘evidence based beleid’.

Natuurlijk, te mopperen valt er nog voldoende. Waar 

blijft de sport, nu bewegen en gezondheid steeds 

dominanter worden? Wie interesseert zich nog voor 

theorieontwikkeling, in een tijd van big data en sta-

tistische modelvorming? Wie heeft nog oog voor 

verstehen, waar erklären steeds meer de boventoon 

voert? En wanneer gaan beleidsmakers die groeiende 

stapel onderzoeksrapporten nu eindelijk eens lezen, 

in plaats van eruit te pikken wat ze nodig hebben?

Er valt nog veel te winnen voor het sportonderzoek. 

Tien jaar DSO lijkt me een mooi moment om de balans 

op te maken. Waar staan we, en waar moeten we 

heen? Hoe zien de bestuurders Praag en Van Zanen 

dat, en zijn de hoogleraren Verhagen en Veenhof dat 

met hen eens? 

Als geboren en getogen Utrechter zeg ik het niet 

graag, maar ‘the place to be’ voor iedereen die de 

toekomst van de sport een warm hart toedraagt, is 

op 7 november Amsterdam. •
Koen Breedveld is sportsocioloog en directeur van Reddings-
brigade Nederland.
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  KOEN BREEDVELD

PAUL GEORGE (OVERGEKOMEN VAN OKLAHOMA CITY THUNDER) EN KAWHI LEONARD (VAN NBA-KAMPIOEN TORONTO RAPTORS) MET HET SHIRT VAN 
HUN NIEUWE TEAM LA CLIPPERS. RECHTS CLIPPERS-EIGENAAR STEVE BALLMER. LINKS NAAST LEONARD COACH DOC RIVERS EN VOORZITTER 
LAWRENCE FRANK.

Er lijkt komend 
seizoen  
sprake van een 
bredere top

FO
TO

: A
N

P
 P

H
O

TO

Voetbalkookboek 
Scoren met voeding

Gezonde gerechten uit de keuken van de KNVB Campus

€24,95
 incl. btw

� 
sportsmedia.nl

(of bij de betere boekhandel)

18145_Advertentie_279x432_Scoren_met_voeding_Santos_df.indd   1 19-12-18   14:30
S&S 04 2019.indd   15 01-09-19   16:40


