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THE AMERICAN WAY

Twee supersterren
zwaaien af
Een hommage aan Kobe Bryant en Peyton Manning
Deze editie van The American Way staat in het teken van
twee Amerikaanse grootheden in de laatste fase van hun
sportcarrière. Kobe Bryant heeft recent aangekondigd dat
hij na een ongelooflijke loopbaan van twintig jaar aan het
einde van dit seizoen de NBA zal verlaten. NFL-ster Peyton
Manning heeft nog niets gezegd over een eventueel afscheid, maar zijn prestaties in het huidige seizoen (zijn
achttiende) maken duidelijk dat het eind nabij is. Alle reden
voor een eerbetoon aan deze twee supersterren.

De NBA
Bryant was heel stellig in zijn voorkeur. Hij
wilde spelen voor de Los Angeles Lakers en
nergens anders. Maar de Lakers mochten
in de draft van 1996 pas heel laat kiezen.
En dus kwam er een deal met de Charlotte
Hornets, het team met de dertiende keuze.
Lakers-center Vlade Divac verhuisde naar
Charlotte in ruil voor de eerste rondekeuze
van de Hornets. Zo tekende Bryant zijn
eerste contract bij de Lakers. Of eigenlijk
deden zijn ouders dat. Met zijn zeventien
jaar was Bryant nog te jong om zelfstandig
zijn krabbel te zetten.
In zijn eerste jaar legde Bryant de basis
voor zijn populariteit door als rookie regelmatig belangrijk te zijn voor zijn team en
de jaarlijkse NBA-dunkwedstrijd te winnen.
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Twee jaar later kreeg Kobe als startende
guard de leiding over de Lakers. Het vertrouwen werd ook uitgedrukt in een contractverlenging (zes jaar, 70 miljoen dollar).
De successen volgden al snel. Mede door
de komst van topcoach Phil Jackson veroverden de Lakers met de tandem Kobe
Bryant-Shaquille O’Neal drie jaar op rij
(2000, 2001 en 2002) de NBA-titel.

AAN HET EIND VAN DIT SEIZOEN ZEGT DE 37-JARIGE LOS ANGELES LAKERS-STER KOBE BRYANT ZIJN ACTIEVE

In de volgende jaren kwamen er nog twee
titels. En vele persoonlijke records. In 2003
scoorde Bryant negen wedstrijden op rij
meer dan veertig punten. In 2005 kwam
hij in een wedstrijd tot 62 punten. En
op 22 januari 2006 verbijsterde Bryant
iedereen door tegen de Toronto Raptors
maar liefst 81 punten te scoren, het één-nahoogste totaal ooit, achter de ongenaakbare
honderd punten van Wilt Chamberlain. Dat
jaar volgden nog meer topscores: 65 punten
tegen de Portland Trail Blazers, de volgende dagen gevolgd door vijftig, zestig
en opnieuw vijftig punten.
In 2013 werd Bryant de jongste speler met
30.000 punten. Dat jaar kreeg Bryant ook
weer een contractverlenging (twee jaar,
48,5 miljoen dollar). Hij had recht op veel
meer, maar zag liever dat de Lakers met dat
geld betere teamgenoten probeerden aan
te trekken. Dat lukt echter onvoldoende.
Titels zijn er niet meer gekomen. Blessures
wel. Steeds vaker moest Bryant wedstrijden
missen. Aan het begin van het huidige
seizoen brak hij nog wel een record door
als eerste speler ooit twintig jaar bij één
team te spelen.
Maar daar blijft het bij. Op 29 november
maakte de 37-jarige Bryant in een gedicht
bekend dat hij na dit seizoen de Nikes aan
de wilgen hangt. De basketbalwereld kan
nog een paar maanden genieten van zijn
afscheidstournee.

Peyton Manning
Peyton Manning is een van de beste quarterbacks aller tijden. Ook bij hem lijkt het
talent genetisch bepaald. Vader Archie
speelde jarenlang als quarterback in de
NFL en zijn jongere broer Eli is de veelgeprezen spelverdeler van de New York
Giants. Peyton is momenteel bezig aan zijn
achttiende seizoen. Zijn contract loopt nog
een jaar door, maar fysieke problemen en
tegenvallende prestaties voeden de speculaties dat zijn dagen in de NFL zijn geteld.

SPORTLOOPBAAN VAARWEL.
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Hoewel hij nog geen twee
meter lang is, is Bryant uitgegroeid tot een van de
allergrootste NBA-spelers
aller tijden. Zijn erelijst is
fenomenaal. Vijf NBA-tiPIETER VERHOOGT
tels, twee gouden olympische medailles, zeventien
keer gekozen in het NBA All-Star-team en
een ellenlange lijst aan individuele records.
Kobe Bryant werd geboren op 23 augustus
1978 in Philadelphia, waar zijn vader, Joe
Bryant speelde voor het lokale NBA-team,
de 76ers. Toen Kobe zes jaar was, was de
NBA-carrière van Joe voorbij en verhuisde
het gezin naar Italië, waar Joe nog een
aantal jaren als prof actief was.
In 1991 keerden de Bryants terug naar Amerika. Al in zijn eerste jaar op high school liet
de jonge Kobe zien over enorme talenten
te beschikken. Hij veroverde direct een
plek in het schoolteam, een uitzonderlijke prestatie voor een eerstejaarsspeler.
Het team van Lower Merion High School
won weliswaar slechts vier wedstrijden
(en verloor er twintig), maar betere tijden
lonkten. De drie volgende jaren leidde Kobe
het team naar 77 overwinningen (en dertien nederlagen). In zijn laatste jaar (1996)
verbeterde hij het nationale highschoolpuntenrecord tot 2.883 en werd hij uitgeroepen tot beste highschoolspeler van het
land. Vrijwel alle topuniversiteiten wilden
de superguard inlijven.
De 17-jarige Kobe had echter andere
plannen. Hij besloot direct vanuit high
school de overstap te maken naar de NBA.
Slechts vijf spelers hadden ooit zo’n stap
gezet.

HET SCOREBORD GETUIGT VAN DE WONDERBAARLIJKE PRESTATIES VAN QUARTERBACK PEYTON MANNING,
NOVEMBER 2015.

Manning speelde highschoolfootball voor
Isidore Newman School in New Orleans.
In drie seizoenen leidde hij zijn team naar
34 overwinningen, tegenover slechts vijf
nederlagen. In 1994 koos hij uit de vele
scholarship-aanbiedingen voor de University of Tennessee, waar hij als eerstejaars door blessures van twee collega’s
sneller dan verwacht zijn debuut maakte.
Zijn eerste wedstrijd ging nog verloren,
maar daarna wonnen de Tennessee Volunteers alle resterende wedstrijden. Ook in
de jaren daarna waren de Volunteers met
Manning een absoluut topteam. Van de
45 wedstrijden werden er 39 gewonnen.
Manning was een excellente student en
rondde zijn studie in drie jaar af. Maar hij
koos ervoor de NFL Draft te negeren en
zijn laatste (senior) jaar op de universiteit
te blijven. De Volunteers kwamen dat sei-

zoen tot tien overwinningen en slechts één
nederlaag. In de Orange Bowl was de University of Nebraska echter te sterk. Voor
Manning waren er opnieuw diverse individuele prijzen.

De NFL
In de NFL Draft van 1998 werd Manning
zoals verwacht als eerste speler gekozen.
De Indianapolis Colts lijfden de jonge
quarterback in. Hij kreeg direct de leiding over het team en zou in dertien seizoenen uitgroeien tot een absolute ster.
Hij doorgrondde het spel als geen ander.
Welke defensieve trucs tegenstanders
ook bedachten, Mannings fenomenale
spelinzicht en geheugen brachten altijd
een oplossing. Vooral in de laatste hectische minuten van de wedstrijd was de
vijfvoudig MVP vaak op z’n best.
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Peyton Manning behoort al bijna
twee decennia tot de beste quarterbacks in de NFL. Volgens
diverse rekenmeesters leverde
hij in 2004 een van de beste seizoensprestaties ooit. Twee jaar
later leidde hij de Colts naar winst
in de Super Bowl. En regelmatig
vestigde Manning NFL-records.
Het leverde hem in 2011 een vijfjarig contract op voor 90 miljoen

dollar. Datzelfde jaar raakte Manning echter voor het eerst zwaar
geblesseerd. Hij speelde geen
wedstrijd. De Colts eindigden
op de laatste plaats, wat hen in
de draft van 2012 wel het jonge
quarterbacktalent Andrew Luck
opleverde. Mannings leeftijd en
blessures en de komst van Luck
deden de Colts besluiten afscheid
te nemen van hun icoon.

Manning zette zijn carrière voort
bij de Denver Broncos (vijf jaar,
96 miljoen dollar). Hij werd de
afgelopen jaren (gedeeld) recordhouder met zeven touchdowns
in een wedstrijd. En, samen met
de iconen Dan Marino en Brett
Favre, de derde spelverdeler met
400 touchdowns. Manning werd
in 2014 zelfs de quarterback met

de meeste touchdowns ooit. Zijn
recordlijst lijkt inmiddels eindeloos.
Het huidige seizoen verloopt
echter problematisch. Weliswaar
vierde Manning nog één geweldige mijlpaal: hij werd de quarterback met de meeste passing
yards ooit. Maar de kracht lijkt uit
zijn lichaam en spel weggevloeid.
Hoewel hij soms nog iets van zijn
klasse toont, lijkt ook voor de

39-jarige Manning zijn afscheidstournee te zijn begonnen.
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Navelstreng

Zelfs het bedrog van de Deen Rasmussen in de Tour – hij moest in
de gele trui de Ronde van Frankrijk van 2007 verlaten – had toen
nog geen effect gehad.

lengde relatie met de Rabobank.
Het is een netwerk dat bankdirecteuren niet graag ontmantelen. Het zal zijn waarde hebben
bewezen. Voor de enkele buitenlandse trip is de positie van PIN
bij NOC*NSF dienstig.

Toen al werd duidelijk, keurig
verwoord door Crielaard, dat
de gouden tijden voorbij waren.
“We zoeken geen nieuw sponsorproject”, sprak de oud-volleybalinternational die al die smeekmails
vernietigde. Met het nieuwste
bericht, drie jaar na dato, is het
nog eens duidelijk onderstreept:
de grootste sponsor van Nederland neemt afstand van topsport.

tot voor kort vanuit Utrecht over
het sportlandschap uitstroomde.
Dat wordt anders, al zijn de definitieve cijfers niet bekend. Laten
we zeggen dat als je een kwart
van het personeel eruit gooit
– digitaal bankieren heeft zo zijn
gevolgen – je ervan kunt uitgaan
dat de sponsoring ook met 25 procent omlaag zal gaan.
Op dat vlak heeft Rabobank overigens al flink het rigide krimpmodel aangehangen. Op het
hoogtepunt, in 2007, was Rabobank overal aanwezig in sponsorland. Het betaalde 50 miljoen euro
aan sponsorgelden aan de sportwereld. Nu is dat nog 35 miljoen:
dertig procent eraf inmiddels.
Stel dat er nog eens een kwart
afgaat, dan eindigt de bijdrage
van Rabo aan de Nederlandse
sport bij 26 miljoen.

Sponsoring door Rabobank op
nationaal niveau begon in 1996.
Via het Rabo Wielerplan, ooit
bedacht door oud-wielrenner
Jan Raas en zijn Zeeuwse kompaan Herman Wijffels, kwam de
coöperatieve bank de wereld van
de topsport binnen. Het begon
met 10 miljoen gulden (4,5 miljoen
euro), 7 voor de ploeg van Raas
en 3 voor de rest van de wielerwereld. Hoe lovenswaardig was
die verdeling niet?
Nadien kwamen nog twee grote
sporten onder de hoede van de
bank, die intussen de kleur oranje
had geadopteerd. Het waren
paardensport en hockey, waar
ABN AMRO ook een uiterst agressieve campagne voerde. In 2004
kostten wielrennen, paardensport en hockey plus een aantal
lokale sportactiviteiten 37 miljoen
euro. In 2007 was dat gestegen
tot 50 miljoen, een bedrag dat in
2011 nog steeds overeind stond.

In 2012 werd alles anders. De professionele wielerploeg werd na
de publicatie van het Usada-rapport, met het prangende bedrog
van zevenvoudig Tourwinnaar
Lance Armstrong, binnen een
week afgestoten. De salarissen van
de renners werden doorbetaald,
tot einde contract. De bank wilde
wel betrouwbaar overkomen. Het
kleine wielrennen, de ploeg van
Marianne Vos en de opleidingsploeg, bleef aan de navelstreng
van de goedbetalende bank.

Smeekmails
Per 2017 komt daaraan een einde.
Er komt een heroriëntatie. Rabobank gaat zijn geld vooral weer op
advies van de lokale bank aan de
kleine club uitkeren. De hockeywereld mag rekenen op een ver-

De rest van de sportwereld, op topniveau dan, hoeft zich geen illusies
te maken. Schaatsen had gedacht
dat Rabobank deze puur Hollandse
sport wel zou gaan omarmen. Mis
gerekend. Oktober 2012, na het
breken met de wielerploeg kreeg
sponsoringtopvrouw Heleen Crielaard tientallen mails binnen van
bonden, teams en individuen die
zich spontaan meldden voor zo’n
zak met geld uit Utrecht. “Een uur
na de persconferentie was er al een
mail binnen. Mijn mailbox explodeerde van de verzoeken die precies op die dag werden verstuurd”,
aldus Crielaard. Het was ook een
teken van hoe hoog de financiële
nood gestegen was in Nederland
Sportland.

•

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

In de voorbije twintig jaar is
600 miljoen euro uit Utrecht in de
Nederlandse topsport gestoken.
Het bedrag komt, voorzichtig
rekenend, in de buurt van wat
het Ministerie van VWS in de sport
heeft gestoken. Met terugwerkende kracht mag iedere sporter
in Nederland daar nog eens blij
mee zijn.

•

John Volkers is als journalist
werkzaam bij de Volkskrant.
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WIE GOED DOET…
(Oud-)topsporters met een eigen foundation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johan Cruijff;
Richard Krajicek;
Esther Vergeer;
Bas van de Goor;
Ruud van Nistelrooy;
Dirk Kuyt;
Edwin van der Sar;
Giovanni van Bronckhorst;
Clarence Seedorf;
Siem en Luuk de Jong;
Bibian Mentel;
Dorian van Rijsselberghe;
Lornah Kiplagat;
Leontien van Moorsel.

“De drukte wisselt, maar gemiddeld ben ik er elke week zo’n anderhalve dag aan kwijt. Verder geef ik presentaties om sport en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en met mijn eigen bedrijf Deborah
Gravenstijn Coaching and Marketing geef ik motivatie- en gedragstrainingen aan mensen die afstand hebben tot werk. Verder ben ik
bestuurslid Topsport bij Judo Bond Nederland, ben ik strength and
conditioning coach bij NOC*NSF en doe ik een studie International
Sportmanagement aan het Johan Cruyff Institute.”

•
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www.talent-foundation.com

“Ik moet gewoon meer mensen
tegenkomen die net zo gek zijn als ik en
die de sporters echt naar een hoger plan
willen tillen”
Deborah Gravenstijn

