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THE AMERICAN WAY

De grootste 
Amerikaanse talenten 

van 2019
De player draft: nivellering op zijn Amerikaans

De vier grote Noord-Amerikaanse sportleagues beginnen hun seizoen elk jaar met een zogenoemde player 
draft. Tijdens deze bijeenkomsten kiezen de profclubs in een vastgestelde volgorde uit het aanbod van 

nieuwe talenten dat vanuit de collegecompetities beschikbaar komt. In de aanloop naar deze drafts wordt 
volop gespeculeerd welke spelers de eer krijgen om als eerste van hun lichting te worden gekozen. The 

American Way stelt u voor aan de grootste talenten van 2019.

DOOR PIETER VERHOOGT

De player draft is een fascinerend toewij-

zingssysteem met twee verhalen. In het 

ene verhaal is de draft een slim instru-

ment om de spanning in de competities 

te bevorderen. Belangrijk uitgangspunt 

van het keuzeproces is immers dat de 

volgorde waarin de profclubs hun keuze 

mogen maken, wordt bepaald door de 

ranglijst van het vorig seizoen. In omge-

keerde volgorde! De laatst geëindigde 

ploeg mag als eerste kiezen. Daarna, de 

op-één-na slechtste ploeg, enzovoort. De 

kampioen van vorig jaar is dus als laatste 

aan de beurt. Daarna begint een nieuwe 

ronde waarbij opnieuw de slechtste ploeg 

als eerste kiest. Dit proces leidt er dus 

toe dat de betere spelers terechtkomen 

bij de zwakste ploegen. En andersom: de 

betere ploegen krijgen de minder geta-

lenteerde spelers. Het is evident dat dit 

leidt tot een meer gelijkmatige kwaliteits-

verdeling en daarmee tot een spannender 

competitie. 

In het andere verhaal is de draft een listig 

instrument van de teameigenaren om de 

spelers vergoedingen te beperken. Met hun 

draftkeuzes verkrijgen de teams het exclu-

sieve recht om met de door hen gekozen 

spelers te onderhandelen. Alle overige 

teams zijn daarmee buitenspel gezet. Voor 

de speler(s) is zo elk onderhandelingsal-

ternatief verdwenen, wat uiteraard een 

drukkend effect heeft op de financiële 

afspraken. Wel zijn onder druk van de spe-

lersvakbonden afgelopen decennia steeds 

meer afspraken gemaakt over minimum-

bedragen voor gekozen spelers, afhan-

kelijk van hun plek in het selectieproces.

Draft lotteries
De draft wordt door de vier leagues op 

verschillende manieren ingevuld. Zo kent 

de NBA slechts twee keuzerondes, waarin 

de dertig teams zestig nieuwe talenten ver-

delen. De draft van Major League Baseball 

kent daarentegen maar liefst 40 rondes, 

waarin 1.217 spelers worden toegewezen 

aan de dertig clubs die de spelers onder-

brengen in hun opleidingsteams. Daar-

naast hebben de NBA en de NHL ervoor 

gekozen het waardvolle eerste keuzerecht 

(‘first pick’) niet meer automatisch toe te 

kennen aan zwakste ploeg van het vorig 

seizoen, maar dit recht te verloten onder 

alle ploegen die het vorig seizoen niet 

deelnamen aan de play-offs. Dit als maat-

regel tegen het zogenoemde ‘tanking’, 

het bewust verliezen van wedstrijden om 

in het volgende jaar het grootste talent 

te kunnen kiezen. In beide ‘draft lotte-

ries’ krijgen de deelnemende teams meer 

kans op de hoofdprijs (meer kansen in de 

loterij) naarmate zij lager zijn geëindigd. 

The American Way stelt u graag voor 

aan de grootste talenten van 2019; de 

vier atleten die afgelopen jaar als eerste 

werden gekozen in de drafts van de NHL, 

MLB, NBA en NFL.

NHL 
De 2019 NHL draft werd op 21 en 22 juni 

gehouden in de Rogers Arena in Van-

couver (Canada). De draft bestaat uit 

zeven rondes waarin 217 spelers zijn 

geselecteerd.

De eerste keus in de 2019 NHL draft was 

in handen van de New Jersey Devils. Het 

team kwam op 9 april als grote winnaar uit 

de draft lottery. Voor de tweede maal in 

drie jaar won het de loterij, waardoor het 

team twee plaatsen mocht opschuiven in 

de keuzevolgorde (van 3 naar 1). De Devils 

hadden daarmee de vrije keuze tussen 

de twee absolute toptalenten van 2019: 

De Fin Kaapo Kakko en de Amerikaan 

Jack Hughes. Ze kozen voor Hughes, een 

18-jarig supertalent dat al jarenlang uit-

blinkt en records aaneenrijgt in nationale 

(jeugd)selecties van Team USA. Jack is de 

jongere broer van Quinn Huges (20 jaar), 

verdediger van de Vancouver Canucks, 

die in de draft van 2018 als zevende werd 

gekozen. Ook beide ouders hebben een ijs-

hockeyachtergrond. Moeder Ellen speelde 

in Team USA en vader Jim was assis-

tent-coach bij de Boston Bruins en gaf 

jarenlang leiding aan de jeugd opleiding 

van de Toronto Maple Leafs.  

De Devils legden Jack Hughes vast met 

een driejarig contract. De overeenkomst 

omvat het maximaal toegestane jaarsa-

laris voor een rookie van 925.000 dollar 

en jaarlijkse prestatiebonussen van 2,85 

miljoen dollar. De totale waarde van de 

overeenkomst is daarmee 11,3 miljoen 

dollar. Hughes is direct toegevoegd aan 

de selectie van de Devils en draait tot nu 

toe een prima seizoen.

MLB
De 2019 MLB draft werd van 3 tot 5 juni 

gehouden in de Secausus, New Jersey. 

De draft bestaat uit veertig rondes waarin 

1.217 spelers zijn geselecteerd.

De eerste keus in de 2019 MLB draft was 

in handen van de Baltimore Orioles, die 

in het voorgaande seizoen maar liefst 

115 wedstrijden hadden verloren en ein-

digden met het laagste winstpercen-

tage van de dertig MLB-teams. De Ori-

oles gebruikten hun eerste keuzerecht 

om Adley Rutschman te selecteren. Rut-

schman (21 jaar) speelde drie jaar voor 

Oregon State University, waar hij als cat-

cher en slagman grote indruk maakte. De 

Lees verder op pagina 15

HET GROTE NBA-TALENT ZION WILLIAMSON MAAKTE BIJ DE NEW ORLEANS PELICANS INDRUK IN DE VOORBE-
REIDING, MAAR EEN ZWARE KNIEBLESSURE WIERP HEM VER TERUG.
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Scouts en coaches vergelijken de 
kwaliteiten en dominantie van Zion 

Williamson met supersterren als Lebron 
James en Michael Jordan
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Orioles willen hun selectie de komende 

jaren grondig vernieuwen en zien Rut-

schman als een van de nieuwe helden 

voor de komende jaren. 

De clubleiding wist Rutschman vast te 

leggen met een record-tekenbonus van 

8,1 miljoen dollar. Het vorige record was 

in handen van pitcher Gerrit Cole, die in 

2011 voor 8 miljoen dollar zijn eerste con-

tract tekende bij de Pittsburgh Pirates. 

De 8,1 miljoen ligt echter nog wel onder 

het maximum bedrag (8,42 miljoen dollar) 

dat mag worden toegekend aan de first 

pick in de MLB-draft. Rutschman is medio 

juli door de Orioles toegewezen aan hun 

rookie team, dat uitkomt in de Gulf Coast 

League. Na een week schoof hij door naar 

de Aberdeen Ironbirds, een opleidings-

team van de Orioles op -A-niveau. Na drie 

weken volgde alweer promotie naar de 

Delmarva Shorebirds op het volgende 

niveau (A), drie niveaus onder de Major 

Leagues. Bij dat team speelde Rutschman 

tot het eind van het seizoen (augustus). 

Op welk niveau de Orioles hem volgend 

seizoen indelen is nog onbekend.

  

NBA
De 2019 NBA draft werd op 20 juni 

gehouden in het Barclay Center in Brooklyn, 

New York. De draft bestaat uit twee rondes 

waarin 60 spelers zijn geselecteerd.

De first pick bij de 2019 NBA draft was 

via de loterij in handen gevallen van de 

New Orleans Pelicans, die statistisch 

gezien slechts zes procent kans hadden 

op deze hoofdprijs. De enorme waarde 

van dit keuzerecht was al vroeg bekend 

want in 2019 zou supertalent Zion Wil-

liamson al na één jaar college basketbal 

beschikbaar komen voor de draft. De 2 

meter lange en 129 kg zware speler van 

Duke University maakte al op high school 

grote indruk met zijn geweldige spel en 

domineerde afgelopen seizoen het col-

lege basketbal met hoge scores en spec-

taculaire dunks. Scouts en coaches ver-

gelijken de kwaliteiten en dominantie van 

‘Zion’ met supersterren als Lebron James 

en Michael Jordan.

De Pelicans kozen dus Zion. En tien dagen 

later legden zij het 19-jarige supertalent 

vast met een tweejarig contract met de 

optie voor nog eens twee jaar verlen-

ging. Voor de eerste twee jaar ontvangt 

Williamson 20 miljoen dollar. Bij verlen-

ging loopt dat bedrag op tot 44 miljoen 

dollar. Williamson maakte indruk in de sei-

zoensvoorbereiding, maar liep ook een 

forse knieblessure op waardoor hij het 

eerste deel van het nieuwe seizoen heeft 

moeten missen. Onduidelijk is wanneer 

hij weer speelklaar is. 

NFL
De 2019 NFL draft werd van 25 tot 27 

april gehouden in Nashville, Tennessee. 

De draft bestaat uit zeven rondes waarin 

254 spelers zijn geselecteerd.

Zoals altijd was de NFL draft een enorm 

spektakel. Maar liefst 600.000 mensen 

waren in Nashville op straat om de fes-

tiviteiten mee te maken. De live uitzen-

ding trok 47,5 miljoen kijkers. De eerste 

keuze was in handen van de Arizona Car-

dinals. Zij gebruikten dat recht om Kyler 

Murray, de talentvolle quarterback van 

Oklahoma University, aan zich te binden. 

Kyler Murray is een bijzonder geval. Hij is 

de enige speler ooit die in twee sporten 

in de eerste ronde is gedraft. In 2018 werd 

hij als negende door de Oakland Athletics 

(MLB) gekozen vanwege zijn enorme honk-

baltalent. Murray speelde namelijk ook in 

het honkbalteam van Oklahoma. Voor het 

zetten van zijn handtekening ontving hij 

van de A’s 4,6 miljoen dollar. Toen bekend 

werd dat hij zich ook zou inschrijven voor 

de NFL draft verhoogden de A’s hun bod 

met nog eens 14 miljoen. Murray volgde 

echter zijn hart (en portemonnee) en koos 

voor de NFL. De 14 miljoen liet hij lopen en 

van de 1,5 miljoen tekengeld die hij al had 

ontvangen moest hij 1,3 miljoen retourneren. 

Zijn handtekening onder het vierjarig con-

tract met de Arizona Cardinals leverde de 

22-jarige Murray 35,2 miljoen dollar op, 

waarvan 23,6 miljoen als tekenbonus, een 

jaarsalaris dat oploopt van 495.000 naar 

765.000 en aanvullende bonussen van circa 

9 miljoen dollar. Het bedrag van 35,2 mil-

joen dollar is volledig gegarandeerd, wat 

betekent dat wanneer Murray in z’n eerste 

NFL-wedstrijd zodanig geblesseerd raakt 

dat hij nooit meer kan spelen, de Cardi-

nals zijn volledige contract moeten res-

pecteren. Kyler Murray maakte op 8 sep-

tember zijn debuut in de NFL en maakt 

tot nu toe veel indruk met zijn intelligente 

en creatieve speelwijze.

  

Houd u ze in de gaten, die geweldige 

sporttalenten die ooit ‘the first pick in 

the first round’ waren. Jonge mannen 

met gruwelijk veel talent. Maar ook een 

enorme sportieve en financiële druk op 

hun schouders. •
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Tranen, maar niet van geluk
Op 17 november liep Excelsior-speler 

Ahmad Mendes Moreira met een 

betraand gezicht van het veld. Zat was 

hij het, dat hij het onderwerp was van 

spreekkoren en beledigende opmer-

kingen. Vanwege zijn huidskleur.

Discriminatie op basis van ‘godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 

of op welke grond dan ook’ is niet toegestaan. Zo 

staat het in artikel één van de Grondwet, en zo staat 

het gebeiteld in de ‘Grondwetbank’ aan de Hofplaats, 

naast de Tweede Kamer.

Gelukkig is het overgrote merendeel van de bevol-

king daarvan doordrongen. Geen wonder dus dat in 

de dagen na het incident bekende Nederlanders over 

elkaar heen buitelden om publiekelijk hun afschuw 

van het gebeurde uit te spreken. Van de politieke 

toppers Bruins, Grapperhaus en Rutte tot de coach 

en captain van Oranje, Koeman en Wijnaldum: allen 

waren het eens, dit kon niet en mocht nooit meer 

gebeuren!

Positief ingestelden zouden de ophef over het inci-

dent als een volgende stap in het proces van bescha-

ving kunnen bestempelen. Nee, discriminatie is nog 

niet uitgebannen. Maar het beroert ons wel en we 

accepteren het steeds minder, zoals we geweld in het 

algemeen steeds minder accepteren. Cynici zouden 

erop kunnen wijzen dat alle media-aandacht vooral 

laat zien hoe belangrijk sport tegenwoordig is. Mas-

sa’s mensen die hun idolen volgen in een onderwerp 

met gering afbreukrisico: spindoctors, kom er maar in!

In januari moet er een voorstel liggen. Je mag hopen 

dat daarin wordt terug gegrepen op de lange historie 

van dit gevoelige onderwerp. Jan Janssens schreef er 

al over begin jaren negentig, als onderdeel van een 

NOC*NSF antidiscriminatiecommissie. Agnes Elling 

promoveerde erop in 2002, en tussen 2011 en 2018 

werd er in het kader van het Veilig Sportklimaat-pro-

gramma miljoenen gepompt in het tegengaan van 

grensoverschrijdend gedrag, waaronder discriminatie.

In geen van de commentaren heb ik één iemand horen 

verwijzen naar dat wetenschappelijke en beleidsma-

tige erfgoed. Niet behept met enige historische kennis, 

lijkt het beleid gewoon weer opnieuw te beginnen. 

Ik vrees dan ook het ergste voor wat de ministeries 

en de KNVB in januari aan maatregelen gaan afkon-

digen. De ingrediënten laten zich raden: strengere 

straffen, meer camera’s, en hopelijk nog iets soci-

aal-opbouwends met supportersgemeenschappen. 

Maar wat ze ook roepen, de media zullen er gretig 

aftrek van nemen. En de toon zal helder zijn: nee, we 

accepteren het niet. En ja, we nemen maatregelen. 

Veel zal dat op korte termijn niet veranderen. Mis-

schien is dat ook te veel gevraagd. Feit is dat sport 

te klein en te zwak is om maatschappelijke  mis-

standen het hoofd te kunnen bieden, maar te groot 

om onopgemerkt te blijven. Maar daarmee vermag 

sport wel wat anders, en dat is: ophef veroorzaken, 

debat losmaken. En heel soms deuren openen die 

anders gesloten zouden blijven, zoals voor jonge straat-

voetballertjes die zich in de picture spelen. Toege-

geven, veel is het niet en voldoende evenmin. Maar 

tenminste gebeurt er iets. Ahmads tranen zijn niet 

helemaal voor niets geweest. •

Koen Breedveld is sportsocioloog en directeur van Reddings-
brigade Nederland. Dit is zijn laatste column in dit tijdschrift. 

Column

  KOEN BREEDVELD

Kyler Murray is de enige speler ooit 
die in twee sporten in de eerste ronde is 
gedraft: in de MLB en de NFL
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KYLER MURRAY VERRUILDE HET HONKBAL VOOR ZIJN 
PASSIE EN EEN NÓG DIKKERE CHECK BIJ DE ARIZONA 
CARDINALS IN DE NFL.

Jonge mannen 
met gruwelijk veel 
talent. Maar ook 
een enorme 
sportieve en 
financiële druk op 
hun schouders

DE BALTIMORE ORIOLES VERLEIDDEN ADLEY 
RUTSCHMAN MET EEN RECORD-TEKENBONUS VAN 8,1 
MILJOEN DOLLAR.
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