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GOED GEVOEL +
RITUALS ZONNECREME

Morgen bij Goed Gevoel

* Snelle opname door je huid

* Rijk en hydraterend

* Plakt niet

* Waterbestendig

* Anti-aging

* Optimale bescherming
tegen verbranding

HetmirakelvanSanAntonio

HANS VANDEWEGHE
BRUSSEL

Voordevijfdekeer
in vijftien jaarheeft
het EupenvandeVS
de titel gepakt indeNBA.
Datdeedhetmet echt
basketbal eneen stel
buitenlanders.

LeBron James en de Miami
Heatwonnennogwelde tweede
wedstrijd in San Antonio en
leken op weg om zich thuis in
een veilige 3-1-voorsprong te
nestelenalvorens terug tekeren
naar het zuiden van Texas.
Maarnade tweewedstrijden in
Miami stond het 1-3 voor de
Spurs, die het zondagnacht
thuis simpelweg afmaakten.
Vooral de derdewedstrijd uit

de serie in de thuiszaal van de
MiamiHeat zal de geschiedenis
ingaan als memorabel. Ergens
diep in de wedstrijd nam coach
Popovich zijn spelmaker Tony
Parker van het parket en sprak
hem vaderlijk toe. “Je hebt van-
daagleiderschapgetoond, jewas
groots.” Dat inspirerend
moment van de topcoach is te
zien op YouTube. Parker heeft
geenbalmeergemistvandehele
finals.
Tony Parker wás ook groots

en vooral bij momenten
onhoudbaar en dat is niet voor
heteerst. In2001werdhij –zoon

van een Amerikaanse vader en
eenNederlandsfotomodel,maar
houder van een Frans paspoort
en Amerikaans sprekend met
een Frans accent – gedraft door
de Spurs. De eerste jarenwaren
een harde leerschool en coach
Popzatvoortdurendonderenop
zijn vel.
MaarPopiseenapartecoach.

Hij wil basketbal spelen en dat
basketbal staat veel dichter bij
hetdoordachteEuropesespelle-
tje dat Parker in Frankrijk had
geleerd dan bij het Amerikaans
trapezebasketbal dat zijn oor-
sprongvindt opdepleintjes van
de achterstandsbuurten. Ex-
ponent van dat spectaculaire
spel is het wonderbaarlijke trio
James-Wade-Bosh van de Heat,
maar ook in die ene gewonnen
wedstrijd kwamen ze nooit in
het gewone spel. De Spurs vin-
gen de supersterren op in een
uitgekiendeverdediging,hielden
LeBron James onder de dertig
puntenenslotenalleandereont-
snappingswegen af.

Solidair met armen
De prestatie van San Antonio is
eenmirakel en eenwake-upcall
voor de Amerikanen. Zoals
Belgiës beste basketbalspeler
TomasVanDenSpiegel tweette,
de ploeg bestaat uit twee
Fransen, twee Australiërs, één
Italiaan, één Braziliaan, één
Argentijn, één Canadees en een
center die van de Maagden-

eilanden komt. Vooral de
ArgentijnGinobiligeldtnaastde
Fransman Parker als het genie
in het veld.
Voor alle duidelijkheid: aan

dat team hebben ze jaren
gebouwd, zonder spelers te
kopen want dat mag niet in de
VS,endatallesonderdekundige
leiding van Greg Popovich.
ManuGinobili lijktdannietal te
atletischvergelekenbijJamesen
Wade, maar de hersenen haal-

denhetdezekeerophetvlieg-en
stuntwerkvandeHeat.Diepak-
tenvorig jaar indezevendewed-
strijddetitel,ooktegendeSpurs,
maar nu lieten de Texanen het
niet zo ver komen.
Een vijfde kroon voor de

Spurs invijftien jaar isopmerke-
lijk en het resultaat van het
Amerikaans economisch sport-
systeem.AlleendeBostonCeltics
(17), de Los Angeles Lakers (16)
en de Chicago Bulls (6) hebben
meer kampioenschapsringen,

maar Boston, Los Angeles en
Chicago zijn zogeheten ‘grote
markten’ met veel sportconsu-
mentendieveelgeld tebesteden
hebben.
In SanAntoniowonenwelis-

waar meer dan twee miljoen
mensen, maar de economische
draagkracht van de regio is niet
navenant: het is maar de 38ste
economie van de VS en de op
drienakleinstemarkt indeNBA.
Erwonennogalwatkansarmen
en werknemers van de lokale
industrieën. Niet al te veel
Amerikanen blijven uit vrije
keuze in het zomers bloedhete
Zuid-Texas.
Toen deNBAbesloot dat San

Antonio een team mocht heb-
ben,volgdedaaruitautomatisch
datderestvandecompetitiesoli-
dair moest zijn. In een ander
sportsysteem zouden de Spurs
met hun beperkte inkomsten
nooit 77 miljoen dollar kunnen
besteden aan spelerssalarissen
maar in het Amerikaans prof-
modelworden70procentvande
inkomsten van alle teams her-
verdeeld om het competitief
evenwicht te bevorderen.
Gekopieerd op het Belgisch

voetbal zou dat betekenen dat
Eupen door de andere eerste-
klassers financieel wordt
gesteundomeenstabieleeneco-
nomisch rendabele collega-eer-
steklasserteworden.Metdeach-
terliggende gedachte: hoe
spannender de competitie, hoe
beterweerallemaalvanworden.

Een vijfde kroon
voor de Spurs
in vijftien jaar
is opmerkelijk en
het resultaat van
het Amerikaanse
economische
sportsysteem

� Tony Parker (SanAntonio Spurs) en Chris Andersen (MiamiHeat)
in duel tijdens de NBA-finals in SanAntonio. © DAVID J. PHILLIP / AP

Spurs veroveren NBA-basketbaltitel


