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Door Pieter Verhoogt

Wie de Noord-Amerikaanse en Europese sportcompetities tegen het licht houdt, 

constateert diverse verschillen. Een opmerkelijk onderscheid betreft de zoge-

naamde ‘competitive balance’ ofwel de sportieve balans binnen de competities. 

Vergeleken met onze grote nationale voetbalcompetities kennen de Amerikaanse 

leagues duidelijk kleinere krachtsverschillen tussen de deelnemende clubs, wat 

zich vertaalt in een grotere onvoorspelbaarheid van wedstrijden, ranglijsten en 

kampioenschappen. Deze editie van The American Way gaat nader in op de oor-

zaak van dit interessante onderscheid.

Het sportieve evenwicht binnen 
sportcompetities is op verschil-
lende manieren vast te stellen. 
Complexe en eenvoudige ana-
lyses wijzen echter allemaal in 
dezelfde richting: de krachts-
verschillen tussen clubs in de 
grote Amerikaanse competities 
zijn significant kleiner dan in 
de Europese voetbalcompetities. 
Kleinere krachtsverschillen staan 
garant voor meer gelijkwaar-
dige en dus spannender wed-
strijden en meer titelkandidaten. 
Tabel 1 bevat een overzicht van 
de kampioenen in diverse Noord-
Amerikaanse en Europese top-
competities sinds het jaar 2000. 
In de Europese competities heb-
ben in deze dertien jaar vier of 

vijf verschillende clubs het lands-
kampioenschap mogen vieren. In 
de Amerikaanse competities lag 
dit aantal aanzienlijk hoger. De 
NHL spant de kroon. In twaalf 
jaar (in 2005 werd de competi-
tie geschrapt door onenigheid 
tussen de eigenaren en de spe-
lers) werden maar liefst tien ver-
schillende clubs kampioen. Ook 
MLB en MLS (voetbal) hadden 
tijdens het schrijven van dit stuk 
twaalf competities afgewerkt. 
Zij kroonden daarin respectie-
velijk negen en acht verschil-
lende kampioenen. De NBA kent 
als minst gelijkwaardige van de 
Amerikaanse competities in der-
tien jaar nog altijd meer (zes) ver-
schillende kampioenen dan onze 
grote voetbalcompetitie.

Tegen deze kampioenschappen-
analyse kan worden ingebracht 
dat de onvoorspelbaarheid deels 
is terug te voeren op het sys-
teem van play-offs dat in de 
Amerikaanse leagues wordt 

gehanteerd. In de reguliere com-
petities, voorafgaand aan de 
play-offs, blijkt echter dat het 
voorspellen van eindranglijsten 
in de Amerikaanse leagues een 
hachelijke zaak is. Kampioenen 
eindigen een jaar later onder-
aan de ranglijst. Andersom zijn 
er regelmatig teams die na een 
dramatisch seizoen en een laat-
ste plek het jaar erna tot het eind 
meedoen om de prijzen.

Dood in de pot
Waarop is dit opvallende ver-
schil terug te voeren? Dat begint 
bij het feit dat teams in de Noord-
Amerikaanse leagues private 
ondernemingen zijn. Zij zijn in 
handen van sportondernemers die 
in de regel maar één doel hebben: 
winst maken. Dat kan door jaar-
lijks meer te verdienen dan uit te 
geven, of door het team na verloop 
van tijd met winst te verkopen.

Wie geld wil verdienen met een 
sportteam, wordt gedwongen 

goed na te denken over wat men-
sen beweegt om naar het sta-
dion te komen of voor de tv te 
gaan zitten. Een palet van facto-
ren is daarbij relevant, maar één 
item springt er duidelijk uit: de 
onvoorspelbaarheid van de com-
petitie! Onzekerheid vooraf over 
het verloop van een wedstrijd of 
competitie blijkt cruciaal voor de 
aantrekkelijkheid van het sport-
product. Teameigenaren begrijpen 
heel goed dat een voorspelbare, 
saaie competitie de dood in de 
pot is. Zeker in de competitieve 
Amerikaanse sportmarkt stapt 
de sportfan dan al snel over naar 
ander sportaanbod. Vooral voor 
het vasthouden van snel wegzap-
pende televisiekijkers zijn span-
nende wedstrijden noodzakelijk.

Eigenaren zijn dus gebaat bij 
een spannende competitie. Zij 
beseffen dat daartoe de spor-
tieve krachtsverschillen tussen 
de deelnemende teams moeten 
worden beperkt. En dat de eco-
nomische krachtsverschillen 
tussen teams moeten worden 
beperkt. De kwaliteit van de spe-
lersgroep is immers een directe 
vertaling van de economische 
potentie en slagkracht van een 
club. Voor een gelijkwaardige 
competitie is het noodzakelijk de 
verschillen tussen de grote, rijke 
clubs en de clubs met beschei-
den begroting zo veel mogelijk 
te beperken. Complicerende fac-
tor daarbij is dat de economische 
kracht van een club in belang-
rijke mate wordt bepaald door 
de omvang van zijn thuismarkt. 
Eenvoudig gezegd: Hoe groter de 
thuismarkt, hoe hoger de inkom-
sten van de club en hoe sterker 
het team. Kleine thuismarkt? Dan 
zijn de kansen op sportief succes 
helaas beperkt. Wie het voetbal in 
Europa een beetje volgt, zal deze 
sporteconomische wetmatigheid 
ongetwijfeld herkennen.

Usual suspects
De geschetste causaliteit tussen 
marktomvang en sportieve kwali-
teit leidt tot een serieus probleem, 
namelijk dat in een vrije markt 
de economische en sportieve 
krachtsverschillen tussen clubs 
min of meer structureel van aard 
zijn. Nederlandse voetbalclubs 
zullen qua begroting nooit op het 
niveau komen van hun concur-
renten uit de grootste steden van 
Europa. En zolang clubs als Real 
Madrid begrotingen hebben die 
een veelvoud zijn van onze nati-
onale topploegen, valt er voor 
Nederlandse clubs op Europees 
niveau helaas geen eer te beha-
len. Hetzelfde geldt overigens op 
nationaal niveau. De verschillen 
in begrotingen tussen de topclubs 
en de rest zijn ook daar zodanig 
dat bij de meeste wedstrijden de 
winnaar eenvoudig te voorspel-
len is en zeker driekwart van 
de clubs zich geen illusies hoeft 
te maken over hun titelkansen. 
Hoewel periodiek een subtopper 
zich mengt in de titelstrijd, gaat 
het kampioenschap de afgelopen 
decennia toch vrijwel altijd naar 
een club uit het kleine groepje van 
usual suspects.

Salarisplafond en player 
draft
Wat doen die Amerikaanse 
teameigenaren dan om hun com-
petitie zo dynamisch en onvoor-
spelbaar te maken? Hoe slagen zij 
erin de normale marktontwikke-
ling (het gat tussen de haves en 
have nots wordt steeds groter) 
tegen te gaan? Daarvoor nemen zij 
een aantal drastische maatrege-
len. Maatregelen die zowel ingrij-
pen aan de uitgavenkant van de 
clubs als aan de inkomstenkant. 
Aan de uitgavenkant hanteren de 
leagues bijvoorbeeld een salaris-
plafond. Door een maximum te 

Spannende competities 
door winstbejag eigenaren

 De NFL is de league met de meest vérgaande egalisatiemaatregelen.
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om de evenementenambitie naar 
een hoger plan te tillen. Die ambi-
tie hangt niet af van het voortbe-
staan van het Olympisch Plan; als 
Nederland serieus genomen wil 
worden als sportland, dan horen 
daar aansprekende evenementen 
bij. Ons advies: steun die evene-
menten waar het grote publiek 
warm voor loopt. Het WK tafel-
tennis in Rotterdam in 2011 was 
prachtig hoor, maar hoe leg je 
ooit de verbinding met de even-
tuele Spelen, en bovenal: Wie 
keek ernaar? Hetzelfde geldt 
voor een EK handbal voor vrou-
wen. Een WK atletiek of wielren-
nen, dáár trek je volle zalen mee. 
En dat mag best wat kosten. Als 
besloten wordt om voor een eve-
nement te gaan, dan moet de over-
heid boter bij de vis doen, om dit 

soort evenementen ook in de toe-
komst naar Nederland te halen.

Steun die 
evenementen 
waar het grote 
publiek warm 
voor loopt

5. Neem de regie
De evaluatie van het mislukte bid 
voor het WK voetbal van 2018 
leidde tot een heldere conclusie: 
doordat onduidelijk was wie de 
regie over de bidcampagne had, 

namen media het over. Een onge-
nuanceerd beeld over graaiende 
bobo’s, voor wie extra rijstroken 
moesten worden aangelegd, bleef 
over. Hetzelfde gebeurde eerder dit 
jaar rond de kosten van de eventu-
ele Spelen in eigen land. Doordat er 
niet één partij is die de touwtjes in 
handen heeft, is het vrij schieten op 
het Olympisch Plan. En denk ook 
nog even aan de Tourstart van 2010, 
toen Utrecht en Rotterdam elkaar 
beconcurreerden. Bart Zijlstra, de 
zaakgelastigde van sport van VWS, 
omschreef de rol van de rijksover-
heid als volgt: “Wij werken vanuit 
een partnershipgedachte, waarbij 
ieder een bijdrage kan leveren op 
basis van zijn rol.” Fout! Zodra de 
overheid zich committeert aan het 
binnenhalen van een groot evene-
ment, is zij de regisseur. Zij draagt 

de eindverantwoordelijkheid, en 
pareert zo nodig kritiek van bui-
tenaf. Om dit mogelijk te maken 
heeft ons land – voor zover dat 
nog niet het geval is, moet het er 
in de volgende regeertermijn van 
komen – een staatssecretaris nodig 
die zich exclusief met sport bezig-
houdt. Laat dit iemand uit de sport 
zijn, en niet een partijpoliticus met 
het juiste cv die ooit wel eens op 
het sportveld heeft gestaan. En laat 
deze staatssecretaris zich formeel 

en informeel omringen door rela-
tief jonge sportambassadeurs 
van het kaliber Pieter van den 
Hoogenband, Richard Krajiceck 
of – wie weet – Esther Vergeer. 
Mannen en vrouwen die deuren 
openen, de sport kennen en over 
de capaciteiten beschikken om 
Nederland Sportland daadwerke-
lijk naar een hoger niveau te tillen.

Wij wensen u veel succes! 

De op winst gerichte Amerikaanse 
sportcompetities leiden tot een 
opvallend sociaal businessmodel
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stellen aan de totale salarisuitga-
ven worden de rijke clubs beperkt 
in het aantrekken van sportief 
talent. Zonder deze maatregel 
zouden de topteams aanzienlijk 
meer talenten contracteren, een 
situatie die bij Europese topclubs 
leidt tot selecties van veertig tot 
vijftig spelers. Daarnaast kennen 
de leagues de jaarlijkse player draft, 
waarbij nieuwe talenten worden 
verdeeld over alle teams. Daarbij 
hanteert men als algemene regel: 
de clubs die vorig jaar als laatste 
eindigden, mogen als eerste kie-
zen uit de beschikbare talenten. 
Beide maatregelen leiden tot spor-
tieve nivellering.

Revenue sharing
Aan de inkomstenkant kennen 
de leagues diverse vormen van 
revenue sharing. De nationale tele-
visierechten worden collectief 

verkocht en de verkregen dollars 
worden evenredig verdeeld onder 
de clubs. Zo krijgen de grote clubs 
minder dan bij individuele ver-
koop en krijgen de kleine clubs 
iets meer dan waar zij commerci-
eel recht op hebben. In de NFL – 
de league met de meest vérgaande 
egalisatiemaatregelen – kent men 
zelfs gate revenue sharing, waar-
bij de kassaopbrengsten van een 
wedstrijd voor een deel (40%) ten 
goede komen aan het bezoekende 
team. Op die manier worden ver-
schillen in stadionomvang (en 
-inkomsten) ondervangen. Ook 
de merchandise-inkomsten wor-
den eerlijk verdeeld. De verkoop 
van petjes, jacks en sleutelhangers 
is in handen van de leagues (dus 
niet van de individuele clubs) en 
de inkomsten worden min of meer 
evenredig verdeeld over de clubs.

Ruimhartige compensatie
Bovengenoemde maatregelen 

stellen de leagues (eigenaren) in 
staat om de economische krachts-
verschillen tussen de clubs sub-
stantieel te beperken. Staat u even 
stil bij wat hier feitelijk gebeurt. 
De eigenaren van grote, winst-
gevende clubs staan – gedreven 
door economische ratio – vrijwil-
lig enorme bedragen af om hun 
concurrenten in kleinere, verlies-
gevende markten te compense-
ren. Sommige teams ontvangen 
op deze manier jaarlijks tiental-
len miljoenen dollars subsidie. Dit 
alles vanuit de wetenschap dat 
een slechte competitive balance een 
bedreiging vormt voor de honder-
den miljoenen dollars die eigena-
ren jaarlijks samen verdienen aan 
hun gezamenlijke product.

Samenvattend lijkt de volgende 
opmerkelijke conclusie te trekken. 
In Europese sportcompetities, 
waar de focus ligt op sportieve 
prestaties (en pas daarna op de 

begroting) wordt het financiële en 
sportieve gat tussen de rijke clubs 
en de rest steeds groter. Daarmee 
neemt de voorspelbaarheid van 
wedstrijden en competities toe. De 
op winst gerichte Amerikaanse 
sportcompetities leiden daar-
entegen tot een opvallend soci-
aal businessmodel, waarbij (de 
rijke) clubs bereid zijn vanuit 
economische overwegingen hun 
economisch minder bedeelde 
concurrenten ruimhartig te com-
penseren. Dit komt de competitive 
balance ten goede en daarmee de 
onvoorspelbaarheid en aantrek-
kelijkheid van de competitie. Let 
wel: in de Amerikaanse leagues 
kunnen dankzij de egaliserende 

maatregelen elk jaar zes tot twaalf 
(steeds wisselende!) teams en hun 
fans zich met recht kansrijk achten 
voor de titel. Bestellen maar weer 
die seizoenkaarten! 

Pieter Verhoogt is directeur van sportecono-
misch adviesbureau Sport2B (www.sport2b.
nl). Hij is tevens gastdocent sporteconomie 
aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen.

Tabel 1  Mate van voorspelbaarheid binnen Amerikaanse en Europese sportcompetities.

Jaar NBA NFL MLB NHL MLS Premier League Serie A Primera Division Bundesliga Eredivisie

2012 miami heat new York giants los angeles Kings manchester city Juventus real madrid borussia dortmund ajax

2011 dallas mavericks greenbay packers st louis cardinals boston bruins los angeles galaxy manchester united ac milan barcelona borussia dortmund ajax

2010 los angeles lakers new orleans saints san Fransisco giants chicago blackhawks colorado rapids chelsea inter barcelona bayern münchen Fc twente

2009 los angeles lakers pittsburgh steelers new York Yankees pittsburgh penguins real salt lake manchester united inter barcelona fFl wolfsburg aZ

2008 boston celtics new York giants philladelphia phillies detroit red wings columbus crew manchester united inter real madrid bayern münchen psv

2007 san antonio spurs indianapolis colts boston red sox anaheim ducks houston dynamo manchester united inter real madrid vfb stuttgart psv

2006 miami heat pittsburgh steelers st louis cardinals carolina hurricanes houston dynamo chelsea inter barcelona bayern münchen psv

2005 san antonio spurs new England patriots chicago white sox lock out los angeles galaxy chelsea barcelona bayern münchen psv

2004 detroit pistons new England patriots boston red sox tampa bay lightning dc united arsenal ac milan valencia werder bremen ajax

2003 san antonio spurs tampa bay buccaneers Florida marlins new Jersey devils san Jose Earthquakes manchester united Juventus real madrid bayern münchen psv

2002 los angeles lakers new England patriots anaheim angels detroit red wings los angeles galaxy arsenal Juventus valencia borussia dortmund ajax

2001 los angeles lakers baltimore ravens arizona diamonsbacks colorado avalange san Jose Earthquakes manchester united as roma real madrid bayern münchen psv

2000 los angeles lakers st louis rams new York Yankees new Jersey devils Kansas city wizzards manchester united lazio roma deportivo la corunia bayern münchen psv

aantal 
jaren

13 13 12 12 12 13 12 13 13 13

unieke 
teams

6 9 9 10 8 4 5 4 5 4

46% 69% 75% 83% 67% 31% 42% 31% 38% 31%

Zodra de overheid zich committeert 
aan het binnenhalen van een groot 
evenement, is zij de regisseur
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