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Nieuwe generatie quarterbacks 
grijpt de macht in de NFL
De National Football League (NFL) bevindt zich in een transitiefase. De afgelopen jaren heeft de league een aantal 
extreem talentvolle jonge quarterbacks zien debuteren. De nieuwelingen brachten bovendien een nieuwe speelstijl 
met zich mee waarmee hun teams al op korte termijn succes boekten. En kenners voorspellen dat de NFL Draft van 
2018 opnieuw enkele jonge topquarterbacks zal opleveren. De nieuwe generatie spelverdelers, met hun dynamische 
speelstijl, lijkt in versneld tempo de macht te grijpen in de grootste en rijkste sportcompetitie ter wereld.

DOOR PIETER VERHOOGT

Quarterbacks vormen een belangrijk uit-
hangbord van de NFL. Zij trekken mensen 
naar het stadion en de televisie, ze stimu-
leren de verkoop van merchandise en ze 
zijn de bepalende factoren in football fan-
tasy games en de enorme gokwereld rond 
de NFL. Maar dit alles staat of valt met hun 
doorslaggevende invloed op het succes van 
hun teams. Deze invloed is enorm. Zonder 
een excellente spelverdeler is het vrijwel 
onmogelijk om door te dringen tot de eind-
rondes van het NFL-seizoen.

Drie generaties
Er spelen momenteel drie generaties quar-
terbacks in de NFL. Er is een select groepje 
spelverdelers dat in de periode 2000-2005 
de league binnenstroomde en al jarenlang 
de competitie domineert. Het betreft old 
school spelverdelers die vooral from the 
pocket het spel verdelen. Dat wil zeggen 
dat zij het spel het liefst verdelen terwijl zij 
worden omringd en beschermd door hun 
offensive line-spelers die aanstormende 
verdedigers op veilige afstand houden. Zij 
geven de bal af aan medespelers die met 
de bal gaan rennen, of ze gooien de bal 
richting medespelers die zich via complexe 
looppatronen aanbieden. Spelers als Tom 
Brady, Aaron Rodgers, Ben Roethlisberger, 
Drew Brees en Philip Rivers behoren al 
ruim een decennium tot de allerbesten in 
hun vak. Brady, de superster van de New 
England Patriots wordt vanwege zijn toe-
wijding en successen (vijfmaal winst in de 
Super Bowl) alom gezien als de beste quar-
terback aller tijden.

De tweede generatie bestaat uit spelverde-
lers die in hun jeugd ervaring hebben opge-
daan met de populaire 7-tegen-7-competi-
ties waarin teams op een klein veld spelen 
en waar quarterbacks uitsluitend mogen 
gooien (passing). Deze spelvorm dwingt 
quarterbacks te werken aan de timing en 
precisie van hun (vaak korte) worpen. Boven-
dien hebben zij te maken met verdedigers 
die zich – door het ontbreken van running 
plays – volledig concentreren op het hin-
deren van de quarterback. De spelverde-
lers ontwikkelen daardoor hun mobiliteit, 
flexibiliteit en improvisatievermogen.

Een deel van deze generatie heeft boven-
dien tijdens hun college football-carrière 
ervaring opgedaan met varianten van 
de zogenaamde spread offense, waarbij 
teams – net als in 7-tegen-7-football – de 
nadruk leggen op passing door een boven-
gemiddeld aantal receivers op te stellen 
die zich met hun snelheid vrijlopen om 
worpen van de quarterback te vangen. De 
spread offense biedt quarterbacks ook de 
optie om – wanneer de verdediging zich 
vooral instelt op hun worpen – zelf met de 

bal te gaan lopen. Deze tweede generatie 
wordt dan ook gekenmerkt door atletische 
spelverdelers die precisie in hun worpen 
koppelen aan de souplesse en kracht om 
zelf met de bal aan de haal te gaan. Cam 
Newton, Russell Wilson en Andrew Luck 
zijn de grootste sterren van deze lichting.

En dan is er nu de derde generatie QB’s. Het 
zijn spelers geboren in de jaren negentig. 
Zij combineren de kwaliteiten van beide 
voorgaande generaties. Ze hebben de 
souplesse en kracht om zelf met de bal 
te rennen en verdedigers van zich af te 
schudden. Ze beschikken over een pas-
sing game waarin zij precisie, timing en 
improvisatie koppelen aan kracht (verre 
passes). En zij zijn in staat om te werken 
met complexe, vooraf uitgewerkte aan-
valssystemen.

De nieuwe generatie heeft al snel van zich 
doen spreken. In korte tijd werkten zij zich op 
tot startende spelverdelers, vaak te midden 
van ervaren teamgenoten. Daarbij speelden 
hun uitmuntende kwaliteiten uiteraard een 
belangrijke rol. Daarnaast stellen NFL-teams 
in toenemende mate offensief denkende 
coaches en assistent-coaches aan, wier 
denk- en speelwijze aansluit bij die van 
de jonge generaals op het veld. In plaats 
van te werken met dikke playbooks met 
voorgeschreven aanvalsformaties en -sys-
temen, durven zij hun jonge QB’s de vrij-
heid te geven om naar eigen inzicht spel-
situaties te interpreteren en op te lossen. 
Diverse teams spelen bewust in op deze 
kwaliteiten van hun QB door te kiezen 
voor een no huddle offense. Daarbij ziet 
het team af van het gebruikelijke afstem-
mingsoverleg tussen de QB en zijn team-
genoten voorafgaand aan elke aanval. In 
plaats daarvan nemen de aanvallers direct 
weer hun positie in om de volgende min of 
meer geïmproviseerde aanval uit te voeren. 
Hiermee wordt de verdediging de kans 
ontnomen om een optimale formatie te 
kiezen en eventueel zelfs nieuwe, verse 
manschappen in te zetten.

De nieuwe sterren
In de NFL zijn momenteel zo’n tien quar-
terbacks actief die behoren tot de nieuwe 
generatie en die in meerdere of mindere 
mate een basisplaats hebben veroverd 
tussen de gevestigde orde. De erkende 
sportwebsite Bleacherreport.com vroeg 
42 NFL-managers, -coaches, -assistent-coa-
ches en voormalig quarterbacks naar hun 
mening over de beste jonge spelverdeler. 
Zij kwamen tot de volgende top vijf:

5. Jameis Winston (1994, Tampa Bay Buc-
caneers)
Winston is afkomstig van Florida State Uni-
versity. In 2013 leidde hij de Seminoles via 
een ongeslagen seizoen naar het landskam-
pioenschap. Hij werd dat jaar de jongste 
winnaar ooit van de Heisman Trophy, de 
prijs voor de beste college football-speler. 
In 2014 verloor hij met zijn team slechts 
één wedstrijd. In de NFL Draft van 2015 
werd Winston als eerste speler gekozen. 
Hij tekende een vierjarig contract bij de 
Buccaneers ter waarde van 25,4 miljoen 
dollar, veroverde in zijn eerste seizoen al 
meer dan 4.000 yard en werd geselec-
teerd voor de Pro Bowl. Zijn basissalaris 
in 2017 (exclusief bonussen en toeslagen) 
bedraagt 615.000 dollar.

4. Marcus Mariota (1993, Tennessee Titans)
De van Hawaii afkomstige Mariota genoot 
zijn quarterbackopleiding aan de univer-
siteit van Oregon. In 2014 ontving hij de 
Heisman Trophy. Bij de NFL Draft van 2015 
werd Mariota als tweede gekozen, na Jameis 
Winston. Voor 24,2 miljoen dollar verbond 
hij zich voor vier jaar aan de Tennessee 
Titans waar hij vanaf de eerste wedstrijd 
van het seizoen excelleerde. De als efficiënt, 
dynamisch en intelligent bekend staande 
Mariota raakte al wel enkele malen gebles-
seerd, maar wordt desalniettemin een grote 
toekomst toegedicht. Zijn basissalaris in 
2015 bedraagt 615.000 dollar.

3. Dak Prescott (1993, Dallas Cowboys) 
Prescott speelde in zijn college-jaren voor de 

Mississippi State Bulldogs. In de NFL Draft 
van 2016 werd hij in de vierde ronde, als 
135ste overall, gekozen door de Dallas Cow-
boys die er niet in waren geslaagd in eer-
dere ronden een back-upquarterback te 
selecteren voor hun sterspeler Tony Romo. 
Prescott tekende een vierjarig contract voor 
2,7 miljoen dollar. Door een blessure van 
Romo kwam Prescott eerder dan gepland 
aan het roer te staan van de Cowboys. Hij 
deed dat zo goed dat het team besloot dat 
Prescott voortaan de eerste keus was. Zijn 
basissalaris in 2017 bedraagt 540.000 dollar.

2. Carson Wentz (1992, Philadelphia Eagles)
Wentz was in zijn college-tijd quarterback 
van het team van North Dakota State Uni-
versity. In de NFL Draft van 2016 werd hij 
gekozen door de Philadelphia Eagles, die 
hem tegen 26,7 miljoen dollar voor vier jaar 
vastlegden. Hij zou bij de Eagles fungeren 
als back-up voor Sam Bradford, maar al 
vroeg in het seizoen vertrok deze naar de 
Minnesota Vikings waarna Wentz de quar-
terbackpositie kreeg toegewezen. Zijn basis-
salaris in 2017 bedraagt 1,7 miljoen dollar.

1. Derek Carr (1991, Las Vegas Raiders)
Carr, die speelde voor het team van Fresno 
State University werd in de draft van 2014 in 
de tweede ronde, als 36ste overall, gekozen 
door de Raiders. Hij tekende een vierjarig 
contract ter waarde van 5,4 miljoen dollar. 
De eerste seizoenen liet hij een uitstekende 
indruk achter. Carr leek in zijn eentje de 
onbeduidende Raiders weer richting de 
spotlights te stuwen. De Raiders hono-
reerden dat in juni 2017 met een nieuw 
vijfjarig contract ter waarde van 125 mil-
joen dollar, waarmee Carr op dat moment 
de bestbetaalde speler van de NFL werd. 
Zijn basissalaris in 2017 bedraagt 5 miljoen 
dollar. In de volgende jaren zal dit bedrag 
snel oplopen.

Andere jonge sterren die de laatste jaren 
in de NFL zijn verschenen, zijn: Jimmy Gar-
oppolo (1991, New England Patriots), Jared 
Goff (1994, LA Rams), Mitch Trubisky (1994, 
Chicago Bears), Patrick Mahomes II (1995, 
Kansas City Chiefs), Paxton Lynch (1994, 
Denver Broncos) en Deshaun Watson (1995, 
Houston Texans).

En alsof het nog niet genoeg is, voorspellen 
experts dat de NFL Draft van volgend jaar 
wel eens de beste quarterback-draft in lange 
tijd kan worden. De quarterbackpositie in 
de NFL is beter bezet dan ooit. De kwali-
teit van het spel is hoger dan ooit. En het 
spel wordt steeds aanvallender. De league 
wordt er alleen maar interessanter door. •
Pieter Verhoogt is directeur van sportecono-
misch adviesbureau Sport2B (www.sport2b.nl). 
Hij is tevens gastdocent sporteconomie aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

OAKLAND RAIDERS-QUARTERBACK DEREK CARR (MET NUMMER 4), GOED VOOR EEN BASISSALARIS VAN 
5 MILJOEN DOLLAR, MAAKT ZICH VERDIENSTELIJK TEGEN DE DENVER BRONCOS, OKTOBER 2017.

FO
TO

: A
N

P 
PH

O
TO


