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The American Way
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University of Michigan:
mekka van de collegesport

De Noord-Amerikaanse sportmarkt wordt gedomineerd door de nationale profleagues in het basketbal,
Door Pieter Verhoogt

honkbal, ijshockey en American football. Er is veel voor
te zeggen aan dit rijtje een vijfde league toe te voe-

gen. De nationale studentencompetitie heeft formeel een amateurstatus, waarbij de atleten niet meer mogen ontvangen dan een studiebeurs, kost en inwoning. In werkelijkheid is de college league een professionele sportwereld die in
weinig onderdoet voor de grote profleagues. Opvallend zijn de vaak jaloersmakende accommodaties. Ter illustratie neemt The American Way u mee naar het
sportcomplex van de University of Michigan.
De University of Michigan (U-M)
is opgericht in 1817. Begonnen in
Detroit, verhuisde U-M in 1837
naar het plaatsje Ann Arbor waar
zij een stuk land kreeg aangeboden van een lokale ondernemer. Ann Arbor is nog altijd de
thuisbasis van het instituut, dat
inmiddels wel twee dependances
heeft in Flint en Dearborn. In Ann
Arbor studeren 43.000 studenten.
Met de twee andere vestigingen
erbij heeft UM een kleine 60.000
studenten.

Wolverines

U-M heeft een grote naam in de
wereld van de college sports. In
de twaalf sportcompetities waaraan zij deelneemt, veroverde U-M
door de jaren heen 52 nationale
titels. De Wolverines (bijnaam
voor de sportteams van U-M)
excelleren vooral in American
football, ijshockey en zwemmen.
De geweldige sportfaciliteiten

maken dat veel topatleten U-M
kiezen als de ideale plek om
sport en studie te combineren. Zo
waren op de Olympische Spelen
van Peking maar liefst 26 atleten
en zes coaches van U-M actief. De
bekendste en meest succesvolle
Wolverine? Michael Phelps, met
in totaal 22 olympische medailles (waarvan 18 gouden) inmiddels de grootste olympiër ooit.
Mede dankzij zijn acht gouden
medailles in Peking zou U-M tijdens de Spelen van 2008 in het
medailleklassement ruim boven
Nederland zijn geëindigd. Ook in
Londen was UM wederom met
veel atleten vertegenwoordigd.

U-M Athletic Campus

Om een beeld te krijgen van de
sportfaciliteiten neem ik u graag
mee op een rondje over de sportcampus. We beginnen onze wandeling op Stadium Boulevard.
Lopend in de richting van de

sportcampus zien we voor ons het
reusachtige Michigan Stadium
opdoemen. Maar eerst zien we
aan onze linkerhand de U-M
Golf Course. De 18-holesgolfbaan
is in de jaren twintig ontworpen door topontwerper Alister
MacKenzie, door Golf Magazine
bestempeld als de ‘Golf Architect
of the Century’. MacKenzie liet
zich bij het ontwerp inspireren
door de wereldberoemde golfbaan van het Schotse St Andrews.
De baan wordt tot op de dag van
vandaag gezien als één van de
mooiste universiteitsgolfbanen in
Amerika. De U-M Golf Course is
ook de thuishaven voor het cross
country-team. Slingerend tussen
de holes liggen prachtige parkoersen van 5.000 (vrouwen) en 8.000
meter (mannen).

Gulle alumni

Achter de golfbaan, uit het zicht,
liggen twee toonaangevende

sportaccommodaties, het U-M
Tennis Center en het U-M Soccer
Complex. De 6 miljoen dollar
kostende tennisaccommodatie
bestaat uit acht binnen- en twaalf
buitenbanen. Twee voormalig
NFL-eigenaren droegen bij aan
de financiering van het tenniscentrum. U-M-alumnus Wiliam
Clay Ford, later eigenaar van de
Detroit Lions, legde de financiële basis met een donatie van één
miljoen dollar.
Het U-M Soccer Complex is in
2010 grootschalig gerenoveerd
en bestaat uit twee soccer-only
trainingsvelden, één voor de
mannen en één voor de vrouwen, met in het midden het U-M
Soccer Stadium (2.200 overdekte
zitplaatsen). Ook deze accommodatie kostte ongeveer 6 miljoen dollar en ook hier speelden
gulle giften van U-M-alumni een
grote rol.
Naast deze twee grote accommodaties bevinden zich aan deze
kant van de golfbaan ook nog het
Bahna Wrestling Center, de trainingsaccommodatie van de worstelaars (1.600 m2) en het Donald
R. Shepherd Women’s Gymnastics
Center, de trainingsaccommodatie (2.000 m2) voor de vrouwenturnploeg. De accommodaties
zijn vooral tot stand gekomen
dankzij donaties van de familie van de vroegere Wolverineworstelaar Ralph Bahna en een
gift van 3,5 miljoen dollar van
U-M-alumnus Donald Shepherd.

The Big House

We laten nu de golfbaan achter
ons en komen aan bij Michigan
Stadium waar het American
footballteam van U-M jaarlijks

Denard Robinson, speler van de Michigan Wolverines, viert de overwinning op
Ohio State (40-34) met het massaal
aanwezige publiek in Michigan Stadium
in Ann Arbor.

haar zes tot acht thuiswedstrijden speelt. Het stadion – met als
bijnaam The Big House – biedt
plaats aan maar liefst 110.000
toeschouwers. Sinds de opening
van het stadion in 1927 speelden
de Wolverines 238 opeenvolgende wedstrijden voor meer dan
100.000 toeschouwers! Vergeet
niet: we hebben het hier over
universiteitssport!
Als u bent bijgekomen van de

De bekendste en
meest
succesvolle
Wolverine?
Michael Phelps,
de grootste
olympiër ooit
verbazing lopen we via de catacomben naar het Junge Family
Champions Center. Vernoemd
naar de familie Junge, die 2 van
de 4,5 miljoen dollar die het
gebouw koste voor haar rekening
nam, is dit de hoogwaardige ontvangstruimte van de Wolverines.
Zij gebruiken dit onder andere
Zie verder pag. 29
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voor fondsenwerving, mediabijeenkomsten en – heel belangrijk – het luxueus ontvangen
van potentiële rekruten voor het
football-team.
Direct naast het Junge Family
Champions Center staat het
Crisler Center, een prachtige sporthal waar de sterke en
populaire basketbalteams van
U-M (mannen en vrouwen) hun
thuiswedstrijden spelen, evenals
de turnsters. De hal biedt plaats
aan ruim 12.700 toeschouwers.

Cheerleaders

We steken nu de spoorbaan
over en komen op het deel van
de sportcampus waar zich de
meeste accommodaties bevinden.
We gaan linksom om uiteindelijk
weer uit te komen bij de golfbaan.
Als eerste stuiten we op Revelli
Hall, de oefenaccommodatie van
de Wolverines Marching Band.
Ik zie u denken, “Wat doet een
muziekkorps op de sportcampus?” College sportwedstrijden,
vooral in het American football en basketbal, worden in de
regel omlijst door cheerleaders en
muzikale bijdragen van enorme
muziekkorpsen. Vandaar.
Vervolg van pag. 5

en niet in verleiding komen mee
te werken aan criminele activiteiten. Als spelers beter zijn opgeleid, technisch, educatief, sociaal,
worden ze in alle opzichten weerbaarder. Ik zeg niet dat je daarmee
match fixing voorkomt, maar als je
dit niet doet, is het nog erger.”

Bayern München

Naast internationaal voetbalbestuurder is Fontein ook voorzitter
van de Haagse voetbal- hockeyen cricketclub HVV en leidt hij
een consultancy voor startende
ondernemers. Onlangs werd hij
door de Johan Cruyff University
gepolst om ex-spelers op te leiden en gereed te maken voor
management- en bestuursfuncties. Fontein: “Een voetbalclub
moet in alle geledingen de juiste
mensen hebben. Mijn ideaal is
Bayern München. Dat heeft met de
ex-spelers Rummenigge, Hoeneß
en Beckenbauer bestuurders van
formaat aan het roer. Consistent,
rechte rug, ook al ze onder druk
staan, en commercieel ongemeen
succesvol! Omdat in Duitsland
het solidariteitsprincipe bestaat,
verdient Bayern veel minder uit
tv-gelden dan Barcelona en Real
Madrid. Dat compenseren ze door
veel meer geld uit sponsorships en
commerciële activiteiten te halen.
Het werkelijke succes van Bayern
zit hem in de brede laag high qualitymiddelmanagers, die bijvoorbeeld
sponsorships moeten activeren.
Bayern heeft triple A-sponsors en
zet daar triple A-managers tegenover. De club heeft veel fans in
China en andere Aziatische landen
en daar heeft bijvoorbeeld T-Mobile
ongemeen op kunnen meeliften.
Audi idem. Dat is nu een van de
grootste merken in China. Dankzij
de sponsormanagers van Bayern.”
Een concreet staaltje Bayernactivatie: “De Bayerischen Hypound Vereinsbank gaf vorig jaar
elke spaarder 0.1 procent rente
extra voor elke tien doelpunten
die Bayern zou maken. Daar hebben ze meer dan 1 miljoen nieuwe
spaarders mee getrokken! Om dat
te bedenken en uit te voeren heb
je marketingmanagers nodig van
het niveau Proctor & Gamble,
Unilever. Bayern heeft die mensen. Dat is óók het succes van die
club.”

Rechts naast Revelli Hall ligt het
Donald B. Canham Natatorium,
het aquatic center van U-M. De
faciliteiten omvatten onder meer
een achtbaans 50 meter-wedstrijdbad (tribune met 1.200 zitplaatsen) en een schoonspringbad
met een 1- en 3-meterplank en een
10-metertoren. In het Natatorium
bevindt zich ook een van de drie
uitgebreide kracht- en fitnessvoorzieningen die het sportcomplex rijk is. De thuishaven van
Michael Phelps en zijn zwem-,
duik- en waterpolocollega’s is in
1988 neergezet voor een slordige
8,5 miljoen dollar.
Na een korte rondleiding door
het zwembad slaan we linksaf
en lopen langs het in 1928
gebouwde Intramural Sports
Building (IMBS), een multi
sportaccommodatie voor breedtesportactiviteiten en onderlinge
studentencompetities binnen
U-M. In het IMBS bevinden zich
onder meer vier basketbalvelden en een zwembad. Voorbij
het IMBS stuiten we op de Cliff
Keen Arena. Vroeger was in dit
het zwembad, maar in 1989 vond
een grondige verbouwing plaats.
Nu is het een sporthal waar de
volleybalteams, de turnheren
en de worstelaars hun wedstrijden afwerken. De Cliff Keen

Arena biedt plaats aan 1.800
toeschouwers.

Een gift van 100 miljoen

Aan de overkant van de straat
ligt Ferry Field, de atletiekbaan.
Aangelegd in 1906 diende het
middenterrein van het complex
tot 1927 als speelveld voor het
American football-team. Sinds
de bouw van Michigan Stadium
is de historische accommodatie
volledig beschikbaar voor het
track & field-team. Wanneer we
om de atletiekbaan heen lopen,
stuiten we op drie andere grote
accommodaties: de Indoor Track
Building (zesbaans ovaal en alle
springonderdelen), de Yost Ice
Arena waar het ijshockeyteam
van de Wolverines haar thuiswedstrijden speelt (6.700 zitplaatsen) en het Wilpon Baseball and
Softball Complex. Het complex
werd na het seizoen 2007 grondig opgeknapt. De tribunecapaciteit van het softbalveld werd
uitgebreid tot 2.800 zitplaatsen en
dat van het Ray Fisher Baseball
Stadium tot 4.000 zitplaatsen. De
kosten van de uitbreidingen (14,5
miljoen dollar) werden grotendeels gedragen door de Judy and
Fred Wilpon Family Foundation.
Vlak naast de Yost Ice Arena staat
het Stephen M. Ross Academic

Center. Dit drie verdiepingen
tellende gebouw (kosten 12 miljoen dollar) biedt studieruimte
aan de ruim 700 studentatleten
van U-M. Het werd privaat gefinancierd door vastgoedontwikkelaar en U-M alumnus Stephen
Ross (5 miljoen), en uit donaties
en investeringsopbrengsten van
negentien andere personen en
groepen. Ross schonk hierna trouwens ook nog 100 miljoen dollar
(jazeker, honderd miljoen) aan het
business department van U-M.

Op zijn Amerikaans

We naderen het einde van de
rondleiding. Maar eerst nemen we
nog een kijkje bij Schembechler
Hall, het hoofdgebouw van de
American football-staf. Hier
bevindt zich een museum en
hebben de coaches en scouts hun
kantoren. Recent heeft het bestuur
van de universiteit besloten dat
Schembechler Hall komend jaar
ingrijpend zal worden gemoderniseerd. Kosten: 9 miljoen dollar.
Schembechler Hall ligt ingeklemd
tussen twee enorme indooraccommodaties. Oosterbaan Field
House biedt ruimte aan een
indoorlacrosseveld
(formaat
hockeyveld), inclusief een tribune voor 1.000 toeschouwers.
Daarnaast ligt Al Glick Field

House, de in 2009 gebouwde
indooroefenaccommodatie (130
x 70 meter, bijna 26 meter hoog)
voor het American football-team.
De ontwikkeling van deze accommodatie koste 26,1 miljoen dollar.
We steken de Football Practice
Fields over (drie football-velden)
en komen bij het laatste onderdeel
van de rondleiding: Phyllis Ocker
Field, het hockeystadion, met één
van de beste kunstgrasvelden van
Amerika en een tribunecapaciteit
van 500 toeschouwers.
Ik zou u nog graag meenemen
naar het Michigan Boathouse,
de thuishaven van de roeiteams
van U-M, maar dat bevindt zich
buiten de sportcampus, en bewaren we voor een andere keer. In
1999 is aan de oever van Belleville
Lake voor 1,2 miljoen dollar een
accommodatie neergezet waar
de roeiers beschikken over alle
gewenste faciliteiten.
Wat een wereld, die studentensport. Amateursport met
grote bedragen. Sport op z’n
Amerikaans!
Pieter Verhoogt is directeur van sporteconomisch adviesbureau Sport2B (www.sport2b.
nl). Hij is tevens gastdocent sporteconomie
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Nederlands topsportklimaat is ver
beterd, maar wordt lager gewaardeerd
Gouden plakken van Marianne, Ranomi, Dorian, Epke
en de hockeydames. Tevreden woorden van chef de
mission Maurits Hendriks, die zijn doelstelling van zeventien medailles ruimschoots haalde. Met het topsportklimaat in Nederland zit ’t wel goed, denk je zo
vlak na de Olympische Spelen in Londen. De werkelijkheid is anders, leert het rapport Bloed, zweet en

tranen – en een moment van glorie.
Door Roelof Jan Vochteloo

Het topsportk limaat is de afgelopen jaren weliswaar verder verbeterd, maar topsporters, -coaches en
topsportcoördinatoren beoordelen
de situatie met een lager cijfer dan
in 2008. Deze ogenschijnlijke paradox is de uitkomst van het rapport
van de Universiteit Utrecht en het
Mulier Instituut, uitgevoerd in
opdracht van NOC*NSF en het
Ministerie van VWS.
In 2000 presenteerde sportprofessor
Maarten van Bottenburg de studie
Het topsportklimaat in Nederland, op
basis van een nulmeting in 1998. In
2002 en 2008 trok hij opnieuw langs
topsportend Nederland en onlangs
bracht de onderzoeker van de
Universiteit Utrecht de resultaten
van alweer de vierde meting (2011)
naar buiten. Op 9 augustus jongstleden presenteerde hij zijn bevindingen in de Olympic Club van
het Holland Heineken House in
Londen. Minister Edith Schippers
nam het rapport in ontvangst.
Met zijn medeauteurs houdt Van
Bottenburg de huidige topsportsituatie en de ontwikkelingen
van de laatste tijd tegen het licht
aan de hand van negen pijlers. De
klinkende titel van het boekwerk
komt voort uit een interview met
oud-judoka Deborah Gravenstijn.
Naast de gebruikelijke groep
topsporters (met een A-, Bof HP-status), topcoaches en

topsportcoördinatoren, is ook een
groep talenten, een groep oudtopsporters en een groep gewone
Nederlanders ondervraagd. Aan
de ene kant constateren zij dat
het topsportklimaat de afgelopen
jaren verder is verbeterd. Redenen:
de gestegen investeringen van de
overheid, de groeiende aandacht
voor talentherkenning en -ontwikkeling, de mogelijkheid voor
topsporters om zich al vroeg voltijd op hun sport te kunnen richten,
het stijgende inkomen van topcoaches en de betere wedstrijd- en
trainingsaccommodaties.

De man op de
straat is positief
over de
top 10-ambitie,
maar deinst
terug voor de
financiële
consequenties

daling van een 6,5 naar een 6,3
heeft alles te maken met de in hun
ogen niet verbeterde internationale
concurrentiepositie. Topsporters,
-coaches, en topsportcoördinatoren wijzen op de te geringe
beschikbaarheid van trainingsaccommodaties, het gebrek aan specifiek opgeleide talentcoaches en
het niet op de absolute wereldtop
gerichte topsportsysteem van bonden, NOC*NSF en VWS.
Verder heeft de economische crisis er dan wel niet toe geleid dat er
minder wordt geïnvesteerd in topsport, ze heeft er wel toe geleid dat
topsporters somberder zijn over
hun carrière na het sporten en dat
de Nederlandse bevolking kritischer kijkt naar topsportinvesteringen uit collectieve middelen.
De man op de straat is positief over
de top 10-ambitie van NOC*NSF,
maar deinst terug voor de financiële consequenties.
Inhakend op die
ambitie is het interessant de volgende
keer het verschil in
beoordeling tussen
ondervraagden uit
de tien focussporten
(hockey, judo, paardensport,
roeien,
schaatsen, wielrennen, zeilen, zwemmen en daarnaast
atletiek en turnen)
en de niet-focussporten expliciet te
vermelden. Met de
Sportagenda 2016,
die per 1 januari 2013
ingaat, concentreert
NOC*NSF
zich
voortaan op sporten
waarin Nederland
echt kans maakt op
medailles; het is te

Internationale benchmark

Pakken we Van Bottenburgs eerste rapport uit 2000 erbij, dan kunnen we concluderen dat er tussen
1998 en 2011 eigenlijk niet veel veranderd is. We blijven vooruitgaan,
maar zijn niet de enige. De concurrentie zit niet stil. Binnenkort krijgen we meer duidelijkheid over die
internationale concurrentiepositie
als Van Bottenburg en zijn internationale collega’s de cijfers van
Nederland en vijftien andere landen, waaronder Australië, België,
Brazilië, Canada, Frankrijk, Spanje
en Zuid-Korea, hebben verwerkt in
het onderzoek naar Sport Policy factors Leading to International Sporting
Success.

Rapportcijfer topsportklimaat in Nederland

Topsport in tijden van crisis

Klinkt goed allemaal, toch beoordelen de ondervraagden het
Nederlandse topsportklimaat met
een lager cijfer dan in 2008. De

verwachten dat sporters uit bevoordeelde sporten het topsportklimaat
gunstiger zullen beoordelen dan
andere sporters.

Topsporters

Topcoaches

Topsportcoördinatoren

2008

2011

2008

2011

2008

2011

Gemiddelde

6,5

6,3

6,6

6,2

6,9

6,4

Percentage voldoendes

87

78

88

76

100

79

