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The American Way

Vissen op de vetste vis
Dealen en whealen in de NFL Draft
Van 26 tot 28 april vindt in de Radio City Music Hall
in New York de 2012 NFL Draft plaats. In zeven ronden mogen de 32 NFL-teams hun keuze maken uit
de beschikbare collegetalenten die zichzelf rijp achten voor het professionele football. De draft zelf
hebben wij al eerder besproken. In deze aflevering
van The American Way kijken we naar enkele fasci-

Door Pieter Verhoogt

Met het spelen van de
Superbowl op de eerste zondag van februari komt elk
jaar het NFL-seizoen aan z’n
einde. In de dagen na de wedstrijd wordt de kampioensploeg
feestelijk onthaalt in de eigen
stad en overdenken alle andere
teams nog eenmaal waarom zij
de Vince Lombardi Trophy dit
seizoen niet omhoog mochten
houden. Al snel daarna slaan
de gedachten om en wordt er
vooral vooruit gekeken naar
het volgende seizoen. Hoop,
verwachtingen en speculaties domineren de media en
de harten van de NFL-fans.
Daarbij gaat het opmerkelijk
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Football-talent Andrew Luck laat
zien wat hij kan op de 40 yard-test
tijdens de NFL Scouting Combine in
Indianapolis, eerder dit jaar.

genoeg niet om het volgende seizoen. Dat is nog ver weg. Nee, de
aandacht gaat uit naar die àndere
NFL-competitie: die om het vastleggen van de grootste talenten.
Het eindstation van deze wedstrijd is de draft. Na afloop daarvan is duidelijk welke spelers
door welke club zijn ingelijfd en
in welke mate clubs hun wensenlijstje hebben kunnen realiseren.
De drie draft-dagen zijn fascinerend en tegenwoordig zelfs live te
volgen. Maar de aanloop naar dit
keuzefestijn, officieel bekend als
de NFL Player Selection Meeting,
is minstens zo boeiend.

Monsterdeal

Voor de draft van 2012 is iedereen
het wel eens welke spelers als
eerste gekozen worden. Andrew
Luck van Stanford University
en Robert Griffin III van Baylor
University zijn beide quarterback.
Griffin won dit jaar de Heisman
Trophy, de prijs voor de meest
waardevolle speler in het college
football. Andrew Luck wordt
waarschijnlijk als eerste gekozen, door de Indianapolis Colts.
Robert Griffin III zal een contract
tekenen bij het team dat het recht
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nerende gebeurtenissen in de aanloop naar de draft.

heeft op de tweede keuzeronde: de
Washington Redskins. Deze selectie heeft een verhaal. De Redskins
zijn al jaren op zoek naar een
goede quarterback. De organisatie
was er echter niet gerust op dat zij
dit jaar een goede vis aan de haak
kon slaan. De Redskins hadden de
zesde keus en vreesden terecht
dat zowel Luck als Griffin allang
weg zouden zijn tegen de tijd dat
zij hun keus mochten maken.
Daarom besloot het team achter
de schermen een monsterdeal uit
te werken. Op 9 maart kwam het
bericht naar buiten: de Redskins
hadden de St. Louis Rams weten
te bewegen hun prachtige draftpositie (de Rams hadden achter

Indianapolis de tweede keus) op
te geven. De tweede keus kwam
in handen van de Redskins en de
Rams ontvingen als tegenprestatie de zesde keus van de Redskins,
aangevuld met nog twee eerste
rondekeuzes in volgende jaren en
nog een aantal aanvullende toekomstige keuzerechten.

Collectieve testsessie

In de tussentijd vond in de week
van 22 tot 28 februari in het Lucas
Oil Stadium in Indianapolis de
NFL Scouting Combine plaats.
De Combine is een selectiekamp
waar ruim 300 toptalenten hun
fysieke en mentale vaardigheden demonstreren voor het oog
van alle NFL-teams. Dat gebeurt
aan de hand van een aantal standaardtests, waaronder bankdrukken, 40 yard-sprint, ver- en
hoogspringen uit stand, een (shuttle) conditietest en enkele positieoefeningen. Daarnaast worden
de spelers gewogen en gemeten,
worden enkele intelligentietesten
afgenomen en kunnen de teams
vijftien minuten lang interviews
met hen houden.
De Scouting Combine komt voort
uit het brein van Tex Schramm,
voormalig general manager van
de Dallas Cowboys, die voorstelde collegespelers niet steeds
voor elk team allerlei tests te
laten doen, maar een collectieve
testsessie te organiseren. In 1982
werd in Tampa (Florida) het eerste
National Invitational Camp georganiseerd door teams die zich
hadden verenigd in de National
Football Scouting Inc. Voor andere
teams waren er twee andere selectiekampen. In 1985 leidden kostenoverwegingen tot een fusie
van de drie selectiekampen tot de
NFL Scouting Combine, die sinds
1987 steeds in Indianapolis wordt
gehouden.

MVP van het college football,
Robert Griffin III, staat hoog op het
verlanglijstje van de Washington
Redskins.

Marktwaarde

Talenten kunnen met een
goede prestatie op de combine
hun marktwaarde vergroten.
Sommigen kiezen er echter
voor niet aan alle onderdelen
mee te doen. Bijvoorbeeld om
zwakke punten te verbloemen
of om op een later moment de
onverdeelde aandacht van de
scouts en de media te krijgen.
Dat laatste kan tijdens de zogenaamde pro-days, demonstratietrainingen die gerenommeerde
football colleges zelf organiseren om hun topspelers in de
etalage te zetten.
Luck en Griffin III bevestigden
tijdens de Scouting Combine
2012 hun status als toekomstige sterren. Luck als de intelligente en volwassen spelende
leider, Griffin III als de explosieve spelverdeler die de bal
net zo makkelijk gooit als er
zelf mee rent. Zij brachten de
scouts en de 750 mediavertegenwoordigers in vervoering,
maar maakten tegelijk duidelijk
dat de spanning in de draft pas
begint bij de derde keus. Het
woord is dan aan de Minnesota
Vikings.
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Hoop, verwachtingen en
speculaties domineren de media
en de harten van de NFL-fans

