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Schokgolf in college 
football

Vertrek topteams uit hun conference heeft grote gevolgen

Wat op 21 juli begon met een bericht in de Houston Chronicle, leidde in de laatste week van juli tot een explosie aan 
nieuws. Het was ook nogal een bericht. ‘Texas and Oklahoma are leaving the Big 12’! Twee topteams in het college 

football stappen uit hun conference. Alsof AC Milan en Inter aankondigen de Serie A te verlaten! Niet zo gek dus dat 
er sindsdien volop wordt gespeculeerd over de impact van dit besluit. Wat gaat er nu gebeuren? The American Way 

neemt u mee in een ontwikkeling die het college football op z’n grondvesten doet schudden.

DOOR PIETER VERHOOGT

Het college football kent van oudsher een 

regionale indeling. De 129 collegeteams 

die uitkomen in de hoogste divisie van het 

college football, de Football Bowl Subdi-

vision (FBS), zijn verdeeld over elf regi-

onale Conferences. De vijf sterkste foot-

ball conferences hebben zich verenigd 

in de zogenoemde Power 5. Dit zijn de 

Atlantic Coast Conference (ACC), de Big 

Ten Conference, de Big 12 Conference, 

de Pac-12 Conference en de Southeas-

tern Conference (SEC). 

De SEC, met als thuisbasis het footbal-

lgekke zuidoosten van Amerika, is ver-

reweg de sterkste competitie, met abso-

lute topteams als de Universiteiten van 

Alabama, Georgia, LSU, Florida, Auburn 

en Texas A&M. Teams uit de SEC domi-

neren de nationale ranglijst en grossieren 

de afgelopen jaren in landstitels. 

De dominante positie van de SEC leidt 

ertoe dat de SEC-universiteiten het ook 

goed doen in de jaarlijkse recruiting-pe-

riode. Met topcoaches, topfaciliteiten en het 

gegeven dat een succesvolle carrière in de 

SEC vrijwel zeker leidt tot interesse van de 

profclubs, weten zij de beste highschool-

talenten uit het land aan zich te binden. 

Ook economisch kent de SEC zijn gelijke 

niet dankzij enorme inkomstenstromen 

uit sponsoring en vooral televisierechten.

Texas, Oklahoma en de Big-12
De Universiteiten van Texas en Oklahoma 

komen uit in de Big 12, de conference die 

geografisch gezien het gebied ten westen 

van de SEC bestrijkt. Beide universiteiten 

zijn de blikvangers van de Big 12. Beide 

hebben een rijke historie en kunnen zich 

meten met de topteams in het land. De 

Oklahoma Sooners hebben zeven lands-

titels in de prijzenkast staan, waarvan 

de laatste in 2000. De Texas Longhorns 

hebben vier titels, de laatste in 2005. 

De twee teams treffen elkaar jaarlijks in 

een van de grootste klassiekers van het 

college football: de Red River Rivalry of 

Red River Showdown, vernoemd naar 

de rivier die tussen beide staten loopt. 

Op maandag 25 juli kwamen de beide 

rivalen echter met een gezamenlijk bericht 

aan de overige leden van de Big 12 dat 

zij afzien van het verlengen van hun bij-

drage aan het mediarechtenpakket van 

de conference. Deze collectieve afspraak 

en de bijbehorende mediadeal met ESPN 

en FOX lopen nog tot 30 juni 2025. De 

totale jaarlijkse inkomsten van de Big 12 

bedragen ruim 400 miljoen dollar per 

jaar. De Big 12-universiteiten ontvangen 

vanuit de Conference-inkomsten jaarlijks 

37-40 miljoen dollar. 

Toch besloten Texas en Oklahoma dat 

hun toekomst niet langer bij de Big 12 

ligt. Een dag na het aankondigen van hun 

afscheid van de Big 12 meldden beide 

universiteiten zich bij de directie van de 

SEC met een verzoek om te mogen toe-

treden tot de elite-conference. Daarvoor 

was een stemming nodig. Er was een 

kort protest vanuit Texas A&M, dat zijn 

positie als enig SEC-team in Texas zag 

vervliegen, maar uiteindelijk volgde een 

unaniem akkoord. Texas en Oklahoma 

zijn van harte welkom in de SEC!

Hogere media-inkomsten
Vanwaar nu deze stap van beide universi-

teiten? Vier redenen: prestige (aansluiting 

bij de beste conference en de beste teams), 

power (de SEC en zijn teams vormen een 

uniek product en staan daarmee sterk in 

elke onderhandeling), recruiting (als lid 

van de SEC wordt het eenvoudiger om 

toptalenten te strikken) en last but zeker 

not least: geld! 

Texas en Oklahoma zullen in de SEC jaar-

lijks aanzienlijk hogere inkomsten gene-

reren. De conference bracht in 2020 zo’n 

750 miljoen dollar aan inkomsten op, wat 

leidde tot een uitkering van ruim 45 mil-

joen voor elk van de veertien universi-

teiten. In december 2020 heeft de SEC 

echter een nieuw tienjarig mediacontract 

getekend met ESPN ter waarde van 3 mil-

jard dollar. De 300 miljoen dollar per jaar 

is een significante verhoging ten opzichte 

van het huidige tv-contract met CBS dat 

de SEC ‘slechts’ 55 miljoen per jaar ople-

vert. Het nieuwe ESPN-contract, dat in 

2024 ingaat, zal de jaarlijkse inkomsten 

van de SEC richting de 1,3 miljard dollar 

stuwen en zal leiden tot een aanzienlijke 

verhoging van de jaarlijkse uitkeringen. 

Bovendien is de verwachting dat het toe-

treden van de twee topteams zal leiden 

tot het openbreken en verder opwaar-

deren van dit contract. Texas en Okla-

homa kunnen in de SEC naar verwach-

ting jaarlijkse uitkeringen van ruim 60-70 

miljoen dollar tegemoetzien.

Wat ook meespeelde waren signalen dat 

de Big 12 er niet in lijkt te gaan slagen om 

na afloop van het huidige mediacontract 

een verbeterde deal te sluiten. Een eerste 

indicatie daarvan was dat ESPN en Fox 

geen interesse toonden om vroegtijdig 

de onderhandelingen te starten over een 

nieuwe deal voor na 2025. De mediabe-

drijven wijzen daarbij op onzekerheden 

in de markt voor sportmediarechten en 

recente veranderingen in de rechten van 

student-atleten (hierover meer in een vol-

gende editie).  

Nu Texas en Oklahoma kenbaar hebben 

gemaakt te vertrekken en de SEC heeft aan-

gegeven beide teams te willen opnemen, 

is de vraag wanneer de overstap plaats 

zal vinden. De twee teams hebben aan-

gegeven hun lopende contract met de 

Big 12 netjes uit te dienen. Daarbij speelt 

ongetwijfeld mee dat in deze contracten 

is opgenomen dat teams bij vroegtijdig 

vertrek een boete van twee jaar aan tv-in-

komsten moeten betalen. Dat komt in 

dit geval dus neer op circa 75-80 mil-

joen dollar. Experts wijzen erop dat wan-

neer het aanblijven van beide teams de 

komende jaren leidt tot spanningen en 

negatieve effecten bij de leden van de 

Big 12, beide teams wellicht voor een 

lagere afkoopsom al eerder weg mogen. 

Omdat Texas en Oklahoma samen goed 

zijn voor naar schatting 75 procent van de 

mediawaarde en -inkomsten van de Big 

12, houden dezelfde experts ook serieus 

rekening met het volledig uiteenvallen 

van de conference. 

Superconference(s)
De overstap van Texas en Oklahoma naar 

de SEC zou de opmaat kunnen zijn voor 

de vorming van een unieke supercon-

ference met 32 of zelfs 60 teams. Die 

superconference zou bestaan uit de top-

teams uit de ACC, Big Ten, Pac-12 en de 

SEC, samen met het onafhankelijke (con-

ference-loze) Notre Dame. Een dergelijke 

Superconference zou economisch gezien 

(mediarechten, sponsoring) waarschijn-
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DE RED RIVER SHOWDOWN OF RED RIVER RIVALRY TUSSEN DE OKLAHOMA SOONERS (IN HET WIT) EN DE 
TEXAS LONGHORNS, DE BLIKVANGERS VAN DE BIG 12.
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De overstap van Texas en Oklahoma zou 
de opmaat kunnen zijn voor de vorming 
van een unieke superconference met 32 

of zelfs 60 teams
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lijk kunnen concurreren met de profes-

sionele NFL. Mogelijk zou het zelfs een 

stap kunnen zijn op weg naar een breuk 

met de NCAA, de organisatie die toeziet 

op alle collegecompetities. Andere toe-

komstscenario’s zijn de vorming van drie 

of vier superconferences of een soort van 

samenwerking tussen de ACC, de Big Ten 

en de Pac-12 om de economische strijd 

aan te gaan met de SEC. 

Tot die tijd is het aan de overgebleven 

teams in de Big 12 om te besluiten of zij 

de league willen laten voortbestaan en 

vervangers zoeken voor Texas en Okla-

homa of zelfs gaan voor uitbreiding van 

de conference. Tot voor enkele jaren zou 

het logisch zijn geweest dat de overblij-

vende Big 12-teams zouden trachten de 

beste teams uit de eveneens zuidoostelijk 

georiënteerde American Athletic Confe-

rence (AAC) los te weken. Door het ver-

trek van Texas en Oklahoma is de positie 

van de Big 12 echter zodanig verzwakt 

dat de rollen nu eerder omgedraaid zijn. 

Het gerucht gaat dat de AAC uitbrei-

ding tot veertien of zestien teams over-

weegt en agressief achter enkele van de 

overgebleven Big 12 teams aan zal gaan. 

Een andere optie voor het management 

van de Big 12 is enkele topteams uit de 

aangrenzende Pac-12 los te weken, zoals 

USC, UCLA, Oregon en Washington. Met 

deze toevoeging zou de Big 12 zich ves-

tigen in enkele lucratieve markten aan 

de westkust. Maar ook hier geldt dat de 

rollen ook omgedraaid kunnen zijn: dat 

de Pac-12 enkele Big 12 teams verleidt 

over te stappen.

ESPN
Een spannende gedachte die rondgaat is 

dat sportzender ESPN een vinger in de 

pap heeft bij de huidige ontwikkeling. De 

zender houdt enerzijds de boot af waar 

het gaat om contractverlenging met de 

Big 12 en heeft anderzijds diep in de buidel 

getast voor een tienjarige rechtendeal 

met de SEC (vanaf 2023). De overstap 

van Texas en Oklahoma past dus wel heel 

goed in het straatje van de zender. Het 

zou ESPN diverse extra topwedstrijden 

opleveren voor zijn zaterdagmiddag- en 

prime time tv-uitzendingen gedurende 

het college football-seizoen. Bovendien 

heeft ESPN een aandeel in het Longhorn 

Network, de sportzender verbonden aan 

de Universiteit van Texas. Ook de popu-

laire Red River Showdown zou de zender 

veel extra (reclame)inkomsten opleveren.

In lijn met deze gedachte zou het de zender 

goed uitkomen wanneer de overstap van 

beide teams niet pas in 2025 zou plaats-

vinden. Het gerucht gaat al dat de zender 

mogelijk bereid zou zijn mee te betalen aan 

de afkoopsom waarmee de twee teams 

hun afscheid van de Big 12 kunnen bespoe-

digen. Big 12-commissioner Bob Bowlsby 

beschuldigde ESPN zelfs van nog sno-

dere plannen. ESPN zou bewust andere 

conferences aanzetten om andere Big 

12-teams te benaderen zodat de confe-

rence al op korte termijn ineenstort en 

de afkoopsom niet meer aan de orde is. 

Bowlsby zinspeelt daarbij op de eerder-

genoemde AAC waarvan ESPN in 2019 

voor 1 miljard dollar de tv-rechten heeft 

gekocht. Het versterken van de AAC met 

enkele overgebleven Big 12 teams zou de 

zender zeker goed uitkomen. 

College Football play-offs
In het college football, met z’n lappen-

deken aan conferences, werd de overall 

nationale kampioen decennialang bepaald 

op basis van twee ranglijsten. Coaches 

en sportjournalisten bepaalden op basis 

van het aantal winst- en verliespartijen 

en de sterkte van de tegenstanders voor 

ieder collegeteam de plaats op hun rang-

lijst. Na vele jaren van discussie kwam in 

2014 een eind aan deze arbitraire kam-

pioensbepaling door invoering van een 

play-off. Sindsdien maken de bovenste 

vier teams uit de ranglijsten uit wie zich 

nationaal kampioen mag noemen. Het 

publicitaire en commerciële succes van 

de play-offs heeft ertoe geleid dat inmid-

dels een commissie zich buigt over uit-

breiding van de play-offs tot twaalf teams. 

Met de overstap van Texas en Oklahoma 

naar de SEC en de kwaliteitsimpuls die 

beide teams daarmee zullen ondergaan, 

zou het zomaar kunnen dat de SEC in 

het nieuwe play-offformat zeven van de 

twaalf teams levert. Die ontwikkeling valt 

slecht bij de overige conferences en het 

kan dus zomaar zijn dat de overstap op 

deze wijze slecht nieuws betekent voor 

het draagvlak voor het voorstel van de 

play-offs met twaalf teams. In ieder geval 

gaan nu al stemmen op om het besluit 

over dit initiatief voorlopig uit te stellen.

Alles overziend kan worden geconcludeerd 

dat Texas en Oklahoma met hun besluit 

om de Big 12 te verlaten een schokgolf 

in gang hebben gezet waarvan het einde 

nog niet in zicht is. Opeens dreigt een 

van de Power 5-conferences speelbal te 

worden in een herschikking van het col-

lege football-landschap. Ook de plannen 

voor play-offs met twaalf teams worden 

geraakt. En wellicht is de overstap van de 

twee teams de eerste stap richting een 

omvangrijke college football-superleague. 

Wat een bizarre ontwikkeling. Sportbusi-

ness the American Way! •
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‘Sneller, hoger, sterker, samen’
Het gebeurde allemaal in Japan, het land dat ons, volk 

van overzee, liever niet zag komen. Tot in mei hielden 

we rekening met een afgelasting. Het publiek was voor 

meer dan tachtig procent voor uitstel dan wel afstel van 

de gevreesde Spelen, die voor een verhoging van het 

aantal besmettingen onder het nog nauwelijks gevacci-

neerde Japanse volk zouden gaan zorgen. Of de olym-

pische invasie daarvoor zorgde, is niet vast te stellen. 

Maar bij aankomst waren er 1.100 besmettingen per 

dag in Groot-Tokio (14 miljoen inwoners), bij vertrek 

meer dan 5.000. Het zal verband met elkaar houden. 

De olympische reizigers – slechts beroeps, geen sup-

porters of toeristen – werden uitermate strak aan de 

teugel gelaten. Op dag min 3 en min 2 in Nederland 

PCR-testen; daarna op dag 0, 1, 2 en 3 in Japan en dan 

elke vier dagen de saliva-test. Het resultaat kon de CLO 

(Covid Liaison Officer) van jouw ploeg dan vernemen 

via de site waarin hij of zij ook zelf dagelijks gezond-

heidscijfers intikte. 

Daarbij hadden we de OCHA, een scheldwoord onder 

olympiërs. Elke dag moest je je temperatuur inbrengen, 

je omgang met anderen, je mogelijke verkoudheid of 

verhoging. Dan had je ook nog de entree-app voor 

Japan die bij velen niet dan wel matig werkte.  

De dagelijkse, haaruitval veroorzakende problemen als 

gevolg van de overdadige Japanse bureaucratie, vielen 

gaande de Spelen natuurlijk mee. Zo werken systemen. 

Ze zijn altijd minder streng dan vooraf gedacht of ver-

wacht. Zo kon IOC-voorzitter Thomas Bach op vrijdag 

6 augustus triomfantelijk verhalen van de enorme exer-

citie die tot een goed einde was gebracht. Voor zijn 

gehoor in de Big Sight, het enorme pers- en mediage-

bouw aan de Tokio-baai, benadrukte hij weer eens de 

kracht van het gastland: “Ik heb voor het begin van de 

Spelen gezegd dat Tokio de best voorbereide olym-

pische stad uit de geschiedenis was. Dat bleek waar. 

We hebben een week lang geen coördinatievergade-

ring hoeven te houden.” 

Dan was er het bekende verhaal van hoop en licht aan 

het einde van de tunnel. Een grijsgedraaide plaat. “De 

Spelen van Tokio kwamen op een moment dat de wereld 

een bericht van hoop nodig had. Het toonde aan dat het 

mogelijk is een evenement te organiseren met mensen 

van over de hele wereld, dat het mogelijk is de mensen 

weer samen te brengen.” Niet voor niets had het IOC 

bij de opening de bekende slogan ‘citius, altius, fortius’ 

afgesloten met ‘communiter’: sneller, hoger, sterker en 

samen’. 

Selffulfilling prophecy
Bach sprak namens het IOC heel veel ‘arigato’, het dank-

jewel, naar de Japanse organisatoren die de Spelen 

hadden mogelijk gemaakt, door een bedrag van offi-

cieel 13 miljard euro (officieus maximaal 30 miljard) in 

het evenement te steken. Bach: “De sporters waren 

blij hier te kunnen zijn, ondanks alle problemen en de 

heersende toestand.” 

Wij hoorden zulke dankbetuigingen inderdaad best vaak 

van de deelnemende olympiërs. Het was toch mooi 

om er te zijn, ondanks de late aankomst, de scheiding 

van andere bubbels, het verplichte solistische gedrag 

in het dorp, alle sanitaire maatregelen en vervolgens 

het snelle vertrek, binnen 48 uur na het laatste wed-

strijdoptreden. 

Het had ook anders kunnen zijn, gaf Bach toe. Zelf had 

hij ook met de gedachte gespeeld dat het misschien 

beter was de Spelen af te gelasten, de verzekerings-

uitkering te incasseren en je te richten op Beijing 2022 

en Parijs 2024. Bach vond het geen optie. Hij wilde de 

atleten niet in de steek laten. Het IOC stak nog eens 800 

miljoen dollar eigen middelen in de uitgestelde Zomer-

spelen. Lang waren er twijfels geweest. Hoe lastig ging 

dit worden, is dit wel haalbaar? “De persoonlijke uitda-

ging was die twijfel voor je te houden. Omdat iedereen 

al onzeker was. Als het IOC als leider van de olympi-

sche beweging ook onzekerheid had uitgestraald, dan 

zou het een selffulfilling prophecy zijn geworden en 

zouden de Spelen niet zijn doorgegaan.” •

“De Spelen van Tokio 
kwamen op een moment 
dat de wereld een bericht 
van hoop nodig had”
Thomas Bach (voorzitter IOC)
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De Oklahoma Sooners en de Texas 
Longhorns treffen elkaar jaarlijks in een 
van de grootste klassiekers van het 
college footballEMBLEEM VAN DE OKLAHOMA SOONERS.

EMBLEEM VAN DE TEXAS LONGHORNS.
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