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Verhuizing belooft gouden toekomst
eindelijk komen de nets naar brooklyn 
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 Nets versus Knicks: de slag om 
New York is begonnen.

Door Pieter Verhoogt

Eind september ging onder grote mediabelangstel-

ling het nieuwe NbA-seizoen van start. Veel aandacht 

ging daarbij uit naar de introductie van een nieuw 

team in het sportgekke New York. De Nets, decen-

nialang spelend in het nabijgelegen New Jersey, zijn 

afgelopen zomer verhuisd naar The big Apple. Zij 

spelen hun wedstrijden vanaf dit seizoen als de 

brooklyn Nets. Een verhuizing die wel eens van grote 

invloed kan zijn op de toekomst van de NbA.

Door Pieter Verhoogt

Het verhaal achter de verhui-
zing gaat terug tot 1967. In 
dat jaar werd de American 
Basketball Association (ABA) 
opgericht, een profleague die 
gedurende negen jaar een hef-
tige concurrentiestrijd zou 
leveren met de NBA. De initia-
tiefnemers van de ABA voorza-
gen in hun plannen (uiteraard) 
de vestiging van een ABA-
team in de aantrekkelijke New 
Yorkse sportmarkt. Zij hadden 
ook al een teameigenaar op het 
oog: Arthur Brown, een suc-
cesvolle New Yorkse onder-
nemer, die in de voorgaande 
jaren naam had gemaakt 
als sponsor en eigenaar van 
diverse lokale amateur- en 
semiprofbasketbalteams.

Brown ging de uitdaging aan 
en had al snel een team gefor-
meerd dat onder de naam New 
York Americans zijn wedstrij-
den zou gaan spelen. Op een 
ander vlak zat het Brown ech-
ter niet mee. Het lukte hem niet 
om in New York een geschikte 
thuislocatie voor het team te 
vinden. Alle sporthallen waren 
al volgeboekt of de haleigena-
ren waren bang om het geves-
tigde NBA-team van de New 
York Knicks tegen zich in het 
harnas te jagen. De tijd tikte 
weg en Brown zag uiteindelijk 
geen andere mogelijkheid dan 
het team te vestigen in het nabij-
gelegen New Jersey. Het team 
werd daarmee omgedoopt tot 
de New Jersey Americans.

Slechtst bezochte ploeg
Het bleek het begin van een 
zwervend bestaan. Vanwege 
tegenvallende inkomsten ver-
huisde Brown het team al na 
één seizoen naar Long Island 
in de staat New York, om daar 
verder te spelen als de New 
York Nets, een naam die niet 
alleen goed paste bij basket-
bal, maar ook goed aansloot 
bij enkele andere lokale prof-
teams: de Jets (NFL) en de Mets 
(MLB). Wegens problemen met 
de accommodatie volgde een 
jaar later opnieuw een verhui-
zing naar een andere accommo-
datie in Long Island.

Toen in 1976 de ABA en de NBA 
fuseerden, waren de New York 
Nets een van de vier ABA-teams 
die de hectiek overleefden en 
mochten toetreden tot de (hui-
dige) NBA. Dat ging echter niet 
zomaar. De vier teams moesten 
elk 3,2 miljoen dollar overmaken 
aan de NBA. Ze mochten niet deel-
nemen aan de spelers-draft van dat 
jaar en de eerste drie jaar konden 
zij geen aanspraak maken op de 
inkomsten van de league uit tele-
visierechten. Bovendien moesten 
de Nets – omdat zij ‘inbraken’ in 
het marktgebied van de New York 
Knicks – een bedrag van 4,8 mil-
joen dollar overmaken aan hun 
stadsrivaal.

Om deze uitgaven te kunnen doen 
zagen de Nets zich genoodzaakt 
hun sterspeler Julius Erving (Dr. J) 
te verkopen. Zonder Erving draai-
den de Nets een hopeloos eerste 
seizoen met slechts 22 overwin-
ningen. Een jaar later verhuisde 
het team uit kostenoverwegingen 
terug naar het goedkopere New 
Jersey, waar het tot voor kort een 
economisch zorgwekkend bestaan 
kende. Met een gemiddelde van 
13.961 bezoekers waren de Nets 
vorig jaar voor de tweede keer in 
drie jaar de slechtst bezochte ploeg 
in de NBA. Ook had het team voor 
het derde jaar op rij de slechtste 
televisieratings. Sinds haar laat-
ste optreden in de NBA-finales in 
2003 heeft de organisatie elk jaar 

verlies geleden, waaronder een 
geschat verlies van 24 miljoen in 
het seizoen 2010-2011.

Stedelijk 
ontwikkelingsproject
Rond de eeuwwisseling waren 
er plannen om in New Jersey een 
nieuw accommodatie te ontwik-
kelen en zo de Nets nieuw leven 
in te blazen. In 2004 werden de 
nieuwbouwplannen echter afge-
blazen, waarna de toenmalige 
eigenaar het team voor 300 mil-
joen dollar verkocht aan een groep 
investeerders onder aanvoering 
van projectontwikkelaar Bruce 
Ratner.

Ratner kondigde direct aan de Nets 
terug te brengen naar New York, 
de plek waar het team vanaf de 
oprichting was voorzien en waar 
het team zijn economische poten-
tie beter zou kunnen benutten. In 
2005 kondigden de nieuwe eigena-
ren, onder wie ook de uit Brooklyn 
afkomstige populaire rapper Jay-Z, 
hun plannen aan om in Brooklyn 
een nieuwe arena te ontwikkelen 
als thuishaven voor de Nets. De 
accommodatie werd voorzien op 
een steenworp afstand van de plek 
waar Walter O’Malley – de eige-
naar van de vroegere Brooklyn 
Dodgers – in de jaren vijftig een 
nieuw stadion wilde bouwen voor 
zijn honkbalteam. Toen die plan-
nen werden afgewezen, verhuisde 
hij zijn team naar Los Angeles. 
De Nets zouden het eerste pro-
fessionele sportteam in Brooklyn 
worden sinds het vertrek van de 
Dodgers in 1958.

Het omvangrijke stedelijke ont-
wikkelingsproject Atlantic Yards, 
dat naast een state of the art arena 
(kosten circa 1 miljard dollar) voor-
ziet in kantoren en veertien woon-
torens (ruim 6.000 appartementen) 
omvat, kent een totaalbudget van 
ruim 4,9 miljard dollar en wordt 
uitgevoerd door het bedrijf van 
Ratner. Door diverse rechtszaken 
van omwonenden en structurele 
financieringsproblemen heeft de 
realisatie echter forse vertraging 
opgelopen.

Barclays Center
Een belangrijke doorbraak vond 
plaats op 23 september 2009. Op 
die dag kondigde de Russische mil-
jardair en sportliefhebber Mikhail 
Prokhorov aan dat hij een belang 
van tachtig procent in de Nets had 
verworven, evenals een belang van 
45 procent in de geplande arena. 
De 200 miljoen dollar die hij Ratner 
hiervoor betaalde, aangevuld met 
enkele leningen, vormde de brood-
nodige kapitaalinjectie voor het 
bouwproject.

Terwijl de Nets hun laatste seizoe-
nen speelden in The Prudential 
Center in Newark, New Jersey, 
werd in Brooklyn met man en 
macht gewerkt aan de bouw van 
het spectaculaire Barclays Center. 
Opvallend was dat de bouw al 
van start was gegaan terwijl de 
onteigening van een cruciaal stuk 
grond nog onder de rechter was. 
Maandenlang is de arena om dit 
stuk grond heen gebouwd. Pas 
toen de uitkoop definitief rond was 
(en de arena al voor meer dan de 
helft klaar), kon ook op dit stuk 
worden gebouwd en kon de arena 
worden dichtgemaakt.

De Brooklyn Nets 
zijn eindelijk 
geland op de plek 
waar het team 
altijd al wilde en 
moest zijn

Met het Barclays Center (circa 
70.000 m2) beschikken de Nets 
(en Brooklyn) over een absolute 
topaccommodatie. De hal heeft 
een capaciteit van 18.000 zitplaat-
sen en beschikt daarnaast over 
104 suites. De meest luxe suites 
kosten maar liefst 540.000 dollar 
per seizoen, voor de overige circa 
negentig suites moet gemiddeld 
265.000 dollar per jaar worden 

neergeteld. Daarmee zitten de 
Nets op het niveau van stad-
genoot de Knicks, die spe-
len in het beroemde Madison 
Square Garden met 500.000 dol-
lar-suites en 3.000 dollar (per 
wedstrijd!)-courtside zitplaat-
sen. Het Barclays Center huis-
vest ruim 220 evenementen per 
jaar en wordt vanaf seizoen 
2015-2016 ook de thuisbasis van 
de New York Islanders (NHL).

De slag om New York
De verhuizing naar Brooklyn 
is voor de Nets meer dan de 
zoveelste verhuizing. De ploeg 
plaatst zich hiermee in het hart 
van de grootste sportmarkt van 
Noord-Amerika en in de spot-
lights van de NBA. De eigena-
ren hebben afgelopen zomer 
hun best gedaan om ook op 
sportief vlak een aantal tand-
jes bij te zetten. Via een spe-
lersruil verkregen zij guard en 
zesvoudig All-Star Joe Johnson. 
Daarnaast werd voor 98 mil-
joen het contract van Nets-
sterspeler Deron Williams met 
vijf jaar verlengd en werd de 
Bosniër Mirza Teletovic, een 
van de beste spelers in Europa, 
vastgelegd.

De toon is gezet. De Brooklyn 
Nets zijn eindelijk geland op 
de plek waar het team altijd al 
wilde en moest zijn. Spelend 
in zijn basketbaltempel in het 
hart van de New Yorkse metro-
pool zal de club zijn popula-
riteit snel zien toenemen en 
kans zien zijn inkomsten sub-
stantieel te verhogen. Het is 
niet ondenkbaar dat de club op 
niet al te lange termijn zal aan-
haken bij traditionele sportief-
economische grootmachten 
als de Los Angeles Lakers en 
de New York Knicks en daar-
mee de uitstraling van de NBA 
structureel zal wijzigen. Vooral 
een stevig rivaliteit tussen de 
twee New Yorkse topteams zal 
een geweldige impuls beteke-
nen voor de populariteit van de 
league. De slag om New York 
is begonnen! 
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