
15WWW.SPORTENSTRATEGIE.NL NOVEMBER 2021 // JAARGANG 15 // EDITIE 5

Aardverschuiving in 
college sports

‘Student-athletes’ mogen geld gaan verdienen met hun bekendheid

 Het hing al jaren in de lucht, maar eind juni was het zover. Onder druk van federale rechtbanken, het 
Hooggerechtshof en het Congres zijn de eerste stevige bressen geslagen in het organisatie- en businessmodel van 

de NCAA en de collegesportwereld. De economische spelregels dienen fors te worden aangepast ten gunste van de 
atleten. De verwachting is dat deze machtsverschuiving de komende jaren verder zal doorzetten, met ingrijpende 

gevolgen. Wat ging er aan deze revolutie vooraf? Wat gebeurde er in juni? En waar gaat dit heen? 

DOOR PIETER VERHOOGT

De discussie over de rechten van spor-

tende studenten gaat ver terug. Het is een 

structureel zorgpunt van de NCAA (Nati-

onal Collegiate Athletic Association), de 

koepelorganisatie boven alle universiteits-

competities. Vooral juridische claims van 

geblesseerde footballspelers leidden tot 

discussies en diverse rechtszaken. Spelers 

claimden dat hun universiteit hun medi-

sche kosten dienden te dragen omdat zij 

als sporters met studiebeurs als belo-

ning min of meer ‘in dienst’ waren van 

de universiteiten. 

De universiteiten hadden een andere 

visie. Al in de jaren vijftig introduceerde 

NCAA-directeur Walter Byers als onder-

deel van de juridische claimstrijd de term 

‘student-athlete’, waarmee de NCAA dui-

delijk wilde maken dat het hier niet om 

werknemers ging. De term werd voor het 

eerst gebruikt in 1955 toen de weduwe 

van Ray Dennison claimde dat zij recht 

had op een overlijdensuitkering nadat 

haar man als college footballspeler van 

de Fort Lewis A&M Aggies was komen 

te overlijden. Het Hooggerechtshof in 

Colorado koos echter de kant van de 

universiteit en stelde dat een uitkering 

niet aan de orde was omdat de univer-

siteit geen onderdeel uitmaakte van de 

‘football business’.  

Amateursport
Het algemene standpunt van de NCAA 

en alle aangesloten universiteiten was en 

is altijd dat college sports amateursport 

is. De NCAA schrijft dan ook voor dat 

student-athletes van hun universiteiten 

geen financiële vergoedingen mogen ont-

vangen. De enige compensatie die is toe-

gestaan, betreft het toekennen van een 

scholarship, ofwel gratis onderwijs, stu-

dieboeken, huisvesting en maaltijden. In 

de loop der tijd heeft de NCAA hierop 

allerlei uitzonderingen moeten toestaan. 

Zo is het olympische medaillewinnaars 

toegestaan hun eventuele financiële bonus 

te behouden en mag een student-athlete 

footballspeler wel een professioneel honk-

balcontract tekenen. De NCAA hanteert 

dus een flexibele, eigenzinnige definitie 

van amateursport. 

In 1974 raakte Texas Christian University 

running back Kent Waldrep tijdens een 

wedstrijd verlamd. Begin jaren negentig 

claimde Wadrep alsnog dat hij recht had 

op reguliere (ziektekosten)compensatie. 

In eerste instantie won Waldrep de zaak. 

De ziektekostenverzekeraar van TCU ging 

echter tegen de uitspraak in beroep en in 

2000 (!) oordeelde de rechter in Texas 

dat Waldrep geen werknemer was omdat 

zowel hij als TCU van meet af aan de intentie 

hadden dat hij als student actief was in 

het footballteam. De rechtbank verwees 

daarbij naar de NCAA-reglementen, die 

aangaven dat een student-athlete iemand 

is ‘die aan sport doet vanwege de edu-

catieve, fysieke, mentale en sociale voor-

delen en voor wie sport een vorm van 

ontspanning is.’

In 1984 deed het Hooggerechtshof uit-

spraak in een rechtszaak tegen de NCAA 

die was aangespannen door de univer-

siteiten van Oklahoma en Georgia. De 

universiteiten waren van mening dat de 

NCAA misbruik maakte van zijn machts-

positie bij het afsluiten van televisiecon-

tracten voor het college football en het 

verdelen van de ontvangen bedragen over 

de deelnemende universiteiten. Het hof 

bekrachtigde de beslissing van een lagere 

rechtbank dat de NCAA hier inderdaad 

onrechtmatig handelde. Een gevoelige 

nederlaag voor de NCAA. 

Maar de NCAA had ook profijt van de uit-

spraak. Ergens in de uitvoerige onderbou-

wing (19.000 woorden) staat ‘…in order 

to preserve the character and quality of 

the ‘product’, athletes must not be paid, 

must be required to attend class, and the 

like.’ De NCAA heeft decennialang naar 

deze zin verwezen als legitimatie voor 

zijn verbod op het betalen van spelers. 

Student-athletes zijn amateurs die blij 

moeten zijn met de geboden scholarships.

Eenzijdige verrijking
De wereld van de college sports heeft 

echter ook een andere kant. Het is big 

business. Really big business! De 351 NCAA 

Division I-universiteiten genereerden in 

2019 met hun sport een gezamenlijke 

omzet van circa 18 miljard dollar. Grote 

sportuniversiteiten behalen met hun ath-

letic department jaaromzetten van ruim 

boven de 150 miljoen dollar, met als grote 
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De ruimere 
mogelijkheden om 
spelers financiële 

voordelen te 
bieden, spelen 

vooral de grote, 
rijke universiteiten 

in de kaart

DE RECHTSZAAK DIE RUNNING BACK SHAWNE ALSTON (MIDDEN) AANSPANDE TEGEN DE NCAA IS MEDE DE 
OORZAAK VAN GROTE FINANCIËLE VERANDERINGEN TUSSEN UNIVERSITEITEN EN HUN SPELERS.

VOORAL DE BEKENDERE TOPSPELERS, DIE OOK VELE VOLGERS HEBBEN OP SOCIALE MEDIA, HEBBEN AL ZEER 
LUCRATIEVE SPONSORDEALS WETEN TE SLUITEN. 
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Insluitende en uitsluitende processen
Uit mijn onderzoek blijkt dat vrijwel iedereen vindt dat 

de vereniging een plek moet zijn waar iedereen welkom 

is, gelijk wordt behandeld en daarin een open houding 

aanneemt. Echter vinden verenigingsbestuurders en 

-leden de vereniging vaak al ‘inclusief’ als er überhaupt 

sportaanbod is voor mensen met een beperking. Aan-

dacht voor sociale relaties en verhoudingen in de ver-

eniging is er nauwelijks. Dit terwijl de nadruk op spel-

plezier, het creëren van betrokkenheid, omgang met de 

doelgroep en aandacht voor sociale veiligheid vooral 

als belangrijk worden ervaren. 

Sociale norm
Daarnaast zijn er verenigingspraktijken die zorgen voor 

subtiele vormen van uitsluiting. Uit de resultaten blijkt 

dat de attitudes en interacties, maar ook beeldvorming 

onder leden en bestuurders over sporters met een beper-

king niet altijd positief zijn. Bovendien wordt soms onbe-

doeld en onbewust onderscheid gemaakt. Sportvereni-

gingen verwachten een bepaald type sporter op het 

sportveld, namelijk mensen met ‘valide’ lichamen, die 

voldoen aan de ‘sociale norm’. Dit zie je aan de manier 

waarop de ruimte is ingedeeld. Vrijwilligers vergeten 

bijvoorbeeld om de finishlijn op een atletiekbaan op de 

juiste hoogte voor rolstoelgebruikers te hangen. Som-

mige reguliere sporters geven aan dat mensen met een 

beperking ‘in de weg lopen’. 

Tweedeling
Deze verwachting creëert – onbewust – een soort twee-

deling, waarin mensen met een beperking soms minder 

belangrijk lijken te zijn dan mensen zonder beperking. 

Zij worden bijvoorbeeld ingedeeld op minder gunstige 

trainingstijden of niet snel gevraagd voor vrijwilligers-

functies. Betrokkenen in sportverenigingen proberen 

de ‘barrières’ van sporters met een beperking te tac-

kelen, zonder hen zelf te betrekken bij het vormgeven 

van een inclusieve vereniging. 

Niemand buitenspel
Meer inclusie vindt stapsgewijs plaats, bijvoorbeeld door 

mensen met een beperking meer zichtbaarheid te geven 

en door leden (met en zonder beperking) meer samen 

te laten werken in het organiseren van de verenigings-

sport. Verder dienen verenigingen na te denken over 

de mate van inclusiviteit: is het zoeken naar sportmo-

gelijkheden voldoende? Of is er meer nodig voor daad-

werkelijke inclusie? Mijn onderzoek toont aan dat op 

deze vlakken nog winst te behalen valt. Laten we samen 

voor die winst gaan, zodat niemand meer ‘buiten spel’ 

hoeft te staan! •
Aukje van Loon is alumnus van het masterprogramma Sportbe-
leid en Sportmanagement aan de Universiteit Utrecht. Momen-
teel werkt zij bij het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg en 
houdt zij zich bezig met het ondersteunen en ontwikkelen van 
sportverenigingen. Aukje heeft affiniteit met thema’s als 
verenigingsontwikkeling, toekomstbestendigheid van de 
(georganiseerde) sport, sportontwikkelingen en beleid. 
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externe geldbronnen televisiecontracten 

(universiteiten ontvangen hieruit tientallen 

miljoenen dollars per jaar), ticketing en 

sponsoring. De jaarsalarissen van top-

coaches kunnen met 5-10 miljoen dollar 

per jaar wedijveren met die van coaches 

in de NFL of NBA. 

Helemaal bizar wordt het wanneer we 

kijken naar de winsten die gerenommeerde 

sportuniversiteiten met hun football- en 

basketballprogramma’s realiseren. Die 

lopen in de tientallen miljoenen euro’s! 

Niet zo gek natuurlijk als de post ‘spelers-

salarissen’ feitelijk slechts bestaat uit de 

toegekende scholarships. Dan gaat het 

over totaalbedragen van enkele tonnen 

tot een paar miljoen per jaar. Vergelijk 

dat eens met de salariskosten van een 

Europese voetbalploeg met een verge-

lijkbare omzet! 

Student-athletes maken zich al decennia-

lang druk over de machtsverhoudingen 

binnen het college sportmodel waarbij uni-

versiteiten en coaches enorme bedragen 

verdienen maar de regels voorschrijven 

dat de sterren op het veld ‘amateurs’ zijn 

die naast een scholarship geen enkele 

financiële compensatie mogen ontvangen.  

Machtsmisbruik
Om de recente ontwikkelingen te kunnen 

plaatsen, is het zaak nog even terug te 

kijken op twee eerdere gerechtelijke uit-

spraken. 

In 2014 deed de Californische rechter 

Claudia Wilken uitspraak in de rechts-

zaak die voormalig UCLA-basketballer 

Ed O’Bannon had aangespannen tegen 

de NCAA. De zaak draaide om het com-

mercieel gebruik van namen en beelden 

van college football- en basketballspelers 

in video’s en computergames. De NCAA 

sloot hiervoor lucratieve deals, maar vol-

gens de geldende regels ontvingen de 

spelers voor het gebruik van hun ‘name, 

image and likeness’ (NIL) geen enkele 

financiële compensatie, zelfs niet wan-

neer zij de universiteit al hadden verlaten. 

Rechter Wilken oordeelde dat hier sprake 

was van machtsmisbruik. De NCAA had 

niet het recht om spelers te verbieden 

iets te verdienen aan hun NIL. Zij ging 

echter nog niet zover om compensatie 

te verplichten. Maar het eerste deukje in 

het NCAA-bastion was geslagen. 

Aanhakend bij deze uitspraak werd de 

NCAA in 2014 ook beschuldigd van het 

onterecht limiteren van onderwijs-gere-

lateerde (financiële) ondersteuning van 

student-athletes, bijvoorbeeld bij het ver-

krijgen van zaken als stages, rekenma-

chines en laptops. Pas in 2019 kwam deze 

zaak tot een uitspraak. Ook in deze zaak, 

vernoemd naar West Virginia-football-

speler Shawne Alston, was het rechter 

Wilkin die het oordeel velde. En opnieuw 

kreeg de NCAA ervan langs. Wilkin was 

van mening dat de NCAA te ver ging in 

zijn voorschriften en dat scholen derge-

lijke ondersteuning wel degelijk mochten 

verstrekken. De NCAA ging tegen deze 

uitspraak in beroep waardoor de zaak 

bij het Hooggerechtshof terechtkwam. 

Op 21 juni van dit jaar kwam het hoogste 

rechtscollege eindelijk met zijn langver-

wachte oordeel in de zaak NCAA vs Alston. 

En dat oordeel was niet mis. De negen 

rechters kozen unaniem de kant van de 

speler(s). En hoewel deze zaak uitsluitend 

betrekking heeft op onderwijs-gerela-

teerde financiële ondersteuning, maakt 

de uitspraak duidelijk dat NCAA-re-

gels die scholen limiteren in wat zij stu-

dent-athletes mogen aanbieden, strijdig 

worden geacht met de mededingingsre-

gels. Scholen mogen student-athletes dus 

ruimhartiger (financieel) ondersteunen. 

Een stevige bres in het NCAA-model.

Commerciële vrijheid
Maar dat was nog niet alles. Nog geen tien 

dagen na de uitspraak van het Hoogge-

rechtshof volgde nog een tweede schok-

golf. Op 30 juni maakte NCAA-president 

Mark Emmert bekend dat het student-ath-

letes vanaf 1 juli 2021 is toegestaan geld 

te verdienen met hun ‘name, image and 

likeness’ (NIL). De organisatie kon de druk 

niet langer weerstaan nadat ook het Ame-

rikaanse Congres duidelijk maakte dat de 

NCAA-regelgeving aanpassing behoefde. 

Bovendien hebben de afgelopen twee jaar 

maar liefst negentien staten wetten aange-

nomen die, in lijn met O’Bannon vs NCAA, 

limieten op inkomsten vanuit derde par-

tijen ongeldig verklaren en student-ath-

letes dus toestaan om hun bekendheid te 

gelde te maken via sponsordeals, hand-

tekeningensessies, beeldrechten, presen-

taties, et cetera. Op 1 juli zouden in Flo-

rida en Texas de wetten als eerste van 

kracht worden. De NCAA voorzag een 

chaotische lappendeken aan afwijkende 

staatsregels en besloot de nieuwe wer-

kelijkheid te accepteren. Met nieuwe, tij-

delijke regelgeving geeft de organisatie 

alle 460.000 student-athletes dus gro-

tere commerciële vrijheid. De komende 

tijd werkt de NCAA aan definitieve regel-

geving. 

Dat studenten hun NIL vanaf nu te gelde 

kunnen maken, heeft al direct gevolgen 

gehad. Op de eerste dag sloten al tien-

tallen student-athletes aantrekkelijke 

sponsorcontracten. Zeker topspelers met 

bovengemiddelde bekendheid en aan-

tallen sociale mediavolgers zijn in staat 

gebleken zeer lucratieve deals te sluiten. 

Profsport?
Waar gaat dit heen? Dat is nu de grote 

vraag. De verwachting is dat de komende 

jaren nog diverse rechtszaken zullen volgen 

die de NCAA-regels mogelijk steeds verder 

oprekken en de positie van de spelers 

verder versterken. 

Er zijn echter ook zorgen. De mogelijk-

heid om commerciële deals te sluiten met 

individuele spelers kan ertoe leiden dat 

de sponsorinkomsten van athletic depart-

ments teruglopen. Ook zullen de nieuwe 

verdienmogelijkheden leiden tot finan-

ciële ongelijkheid binnen teams en bij-

behorende negatieve effecten. 

De grootste concrete bedreigingen zien 

experts echter bij het rekruteren van 

highschool spelers. Het NCAA-model 

probeerde met zijn limieten de ‘recrui-

ting-power’ van de universiteiten enigs-

zins te egaliseren. De ruimere mogelijk-

heden om spelers financiële voordelen 

te bieden, spelen echter vooral de grote, 

rijke universiteiten in de kaart. 

Bovendien lijken de recente uitspraken 

de weg te openen voor een ontwikke-

ling waarbij op termijn spelers wellicht 

‘gewoon’ op de loonlijst van hun univer-

siteit staan en feitelijk als professioneel 

speler betaald worden. Dan lijkt er sprake 

van reguliere profsport. Zover zijn we 

echter nog lang niet. Maar het zijn fas-

cinerende tijden in de college sportwe-

reld. Sportbusiness the American way! •

Vervolg van pagina 15

Sommige reguliere 
sporters geven aan dat 
mensen met een beperking 
‘in de weg lopen’ 
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