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Bowl
veer drie jaar duurt.
Zijn coach, Bill Belichick, wilde hem geen
meerjarig contract aanbieden, waarop Brady besloot te vertrekken. Het huidige seizoen moest
vervolgens antwoord geven op de vraag of Brady
of zijn geniale coach al die jaren verantwoordelijk
was geweest voor het succes van New Engeland,
een ongekende en buiten de staatsgrenzen van
Massachusetts verguisde dynastie.
De quarterback bereikte de Super Bowl met
de Buccaneers, een team barstensvol talent, terwijl Belichick met zijn Bradyloze Patriots voor
het eerst sinds 2008 de play-offs misliep.
Op indrukwekkende wijze plaatsten Brady en
zijn Buccaneers zich voor de eindstrijd. In de
kwart- en halve ﬁnale rekende de quarterback af
met twee van zijn grootste rivalen, Drew Brees
van New Orleans Saints en Aaron Rodgers van

Mocht Brady zijn
zevende titel winnen,
dan is het vrijwel
ondenkbaar dat hij
ooit nog wordt
ingehaald

In zijn jeugd beoefende Mahomes, zoon van
een professionele honkballer, meerdere sporten. Een bal gooien leerde hij onder meer als
pitcher en korte stop, zijn oog voor ruimte verﬁjnde hij als spelverdeler op het basketbalveld.
“Ik zou willen dat jullie kunnen zien wat hij allemaal op trainingen doet”, zei ploeggenoot
Le’Veon Bell, die gedurende het seizoen aansloot bij Kansas City. “Voordat ik hier kwam
dacht ik al dat hij een 10 was, maar nu is dat
eerder een 12. Hij zou weleens de beste speler
ooit kunnen zijn.”
Buiten de lijnen proﬁleert Mahomes zich als de
ideale schoonzoon, een uithangbord voor verzekeraars en shampoomerken. Door tijdschrift Time
werd hij uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste personen van 2020, ook omdat hij

Op zijn positie benadert
Mahomes de perfectie
met een ongekende
combinatie van
atletisch vermogen
en spelintellect

Zidane: ‘Hazard
heeft twee tot
drie weken nodig’
Zinédine Zidane gaf gistermiddag
een bijzonder heftige persconferentie. Hij richtte zich direct tot
de journalisten in de Zoom-meeting: “Willen jullie mij buiten? Zeg
het dan nu in mijn gezicht in
plaats van achter mijn rug.” Tussendoor ging het over Eden Hazard. Zidane blijft hoopvol: “Blessures horen bij het leven van
een profvoetballer. Op een dag
zal hij de speler zijn die we allemaal kennen. Daar ben ik zeker
van. Ik hoop dat die dag zo snel
mogelijk komt.” Gevraagd naar
een terugkeer verraste Zidane
met zijn timing: “Eden zal ongeveer twee tot drie weken nodig
hebben om te herstellen van zijn
spierblessure.” (SK)

Faraonisch
Green Bay Packers, uitgeroepen tot meest waardevolle speler van het seizoen. (Een quarterback
neemt het op tegen verdedigende specialisten
van de tegenstanders en staat nooit tegelijk met
zijn collega op het veld.)
De Super Bowl van zondag, thuis in Tampa
Bay, kan de kroon worden op een seizoen waarin
Brady met zijn voorwaartse passes naar teamgenoten 5.493 yards (ruim 5 kilometer) overbrugde.
Slechts twee jaargangen uit zijn illustere carrière
deed hij het beter.
Als het aan Brady ligt, speelt hij tot na zijn
45ste verjaardag. “Dat ga ik zeker overwegen”,
verklaarde hij in aanloop naar de Super Bowl.
“Ik weet niet wanneer ik zal stoppen, maar ik
denk dat ik zal aanvoelen wanneer het tijd is.”
Zijn uiterlijk is nog altijd even rimpelloos als
in 2002, toen hij zijn eerste Super Bowl speelde.
Het geheim: een streng, plantaardig dieet en de
hulp van een ﬁtnessgoeroe die hij meenam naar
Tampa Bay.
Brady’s contract met de Buccaneers loopt nog
een seizoen door, daarna is zijn toekomst ongewis. Volgens kenners heeft van de volgende generatie quarterbacks alleen Patrick Mahomes,
zijn tegenstander in de Super Bowl, de potentie
om de prestaties van Brady te evenaren, wie weet
zelfs verbeteren. De 25-jarige uitblinker van Kansas City Chiefs is klaar om het stokje van Brady
over te nemen. Dit weekend moet blijken of die
bereid is om los te laten.

als kind van een zwarte vader en witte moeder
de NFL na de dood van George Floyd opriep om
racisme en politiegeweld te veroordelen. Ook ﬁnancierde zijn stichting het ombouwen van het
Arrowhead Stadium tot stembureau voor de presidentsverkiezingen.
In zijn prille carrière verloor hij slechts acht
van de 46 wedstrijden die hij speelde, waaronder
één enkele nederlaag in de play-offs. In 2019 blokkeerde New England Patriots van Tom Brady de
weg naar een eerste Super Bowl. Kansas City verloor na verlenging. Met het opwerpen van een
muntje werd bepaald dat New Engeland de bal
kreeg, waarna de Patriots scoorden en wonnen
volgens het sudden-death-principe. Mahomes
kreeg geen kans te antwoorden.
Na aﬂoop van de wedstrijd kreeg hij in de kleedkamer bezoek van de grote Brady, die op weg was
naar zijn zesde kampioenschap. “Blijf doen waar
je mee bezig bent”, sprak hij Mahomes toe. Die
nam het advies ter harte.
Een jaar later won hij de Super Bowl en nu
staat hij opnieuw in de ﬁnale, dit keer tegenover
Brady. Als twintiger bereikte Mahomes volgens
velen al een hoger niveau dan zijn 18 jaar oudere
collega ooit deed, maar of hij even duurzaam en
succesvol zal zijn, moet blijken. “Ik denk dat we
dezelfde mentaliteit hebben”, zei hij over zijn gelauwerde tegenstander. “We willen gewoon winnen, ten koste van alles.”
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Het contract van Messi: 511.540.545 miljoen euro voor vier jaar, zijnde 139 miljoen euro bruto
per jaar, waar na belastingen nog 75 miljoen van overblijft. © AFP

ionel Messi: 434 miljoen aan salaris en
fond voor de rest van het team 23 miljoen dollar
premies voor vier jaar en nog eens 76
bedroeg.
miljoen over diezelfde periode aan beelDat de Bulls door het salarisplafond braken
drechten. Tel op en je komt uit bij
(en daar een luxetaks voor betaalden) werd des511.540.545 miljoen euro voor vier jaar,
tijds goedgekeurd door alle teams omdat de
zijnde 139 miljoen euro bruto, waar na
comeback van Jesus II de business van de NBA
belastingen nog 75 miljoen van overblijft. goed zou doen. Dat hadden ze goed ingeschat.
Het had ook 555 miljoen bruto kunnen
Overigens kunnen die jordaneske bedragen en
zijn, had hij alle prijzen gewonnen waar
loonverschillen in de NBA van vandaag niet meer,
een premie aan verbonden was.
omdat ook toppers aan barema’s onderhevig zijn.
Dat is lang niet alles. Forbes schat zijn publiciHet bedrag dat Jordan destijds kreeg zou na inﬂataire contracten met onder meer adidas (20 miltiecorrectie vandaag 50 miljoen waard zijn.
joen) en met Gatorade, Huawei, MasterCard en
De best betaalde speler in de huidige NBA is
Mediapro op in totaal 30 miljoen euro. Slotsom:
Stephen Curry met 43 miljoen dollar. De minst
de laatste jaren heeft Lionel Messi afgerond 170
betaalde met evenveel seizoenen (12) op de telmiljoen euro per jaar (139 + 30) verdiend.
ler, moet minstens 2,5 miljoen dollar verdienen.
Forbes zat er dus naast. Die hadden het toDat is zeventien keer minder. FC Barcelona betale inkomen van Messi vorig
taalt Messi duizend keer meer
jaar, dus nog vóór de pandedan de minst betaalde speler in
mie, geschat op een goeie 86
La Liga en niks of niemand die
miljoen euro bruto. In het echt
dat verhindert. Er is ook geen
Er is om te
verdient hij ongeveer 86 milsprake van een plafond, van bajoen netto en dat is toch wel
beginnen al een rema’s of van een koppeling aan
een heel verschil. Forbes had
inkomsten. Onder meer door
morele kwestie: Messi
zijn basissalaris juist maar
te overbetalen heeft Barsloeg de bal compleet mis met
hoeveel te veel celona een schuld opgebouwd
premies en portretrechten. Als
van 1,1 miljard euro.
mag de mens
Messi dit seizoen uitspeelt – hij
De Madrileense krant El
verdienen die
moet niet eens blijven – krijgt
Mundo, die de bedragen in de
hij nog eens 39 miljoen euro
openbaarheid bracht, noemt
beter is in een
van de eerder afgesproken 66
het een faraonisch contract. Fakunstje
miljoen getrouwheidspremie.
ra-o-nisch, een schitterend adIk zit al van bij het begin bij
jectief, moeten we meer
opvoeren dan
deze krant, Messi brengt mij
gebruiken. Er is om te beginnen
de rest van
op ideeën.
al die morele kwestie: hoeveel te
Dat contract van Messi is niet
veel mag de mens verdienen die
de wereld?
zo ingewikkeld als men ons wil
beter is in een kunstje opvoeren
laten geloven. Die premies voor
dan de rest van de wereld? Dat
elke titel/prijs zijn de normaalis een lastige, want dat heeft te
ste zaak van de wereld. Het kan
maken met de vrije markt.
nog gekker: honkballer Alex Rodriguez tekende
In het paradijs van de vrije markt, de VS, is
ooit een contract bij New York Yankees voor
dat alvast beperkt. Alleen als in de NBA de intien jaar ter waarde van 275 miljoen dollar gegakomsten volgend jaar ineens het tienvoudige
randeerd en liet in een aparte clausule opnezouden bedragen, zullen de salarissen met die
men dat hij tien jaar lang minstens twee miljoen factor stijgen. Alle salarissen, voor alle duidelijkdollar meer moest verdienen dan de op één na
heid. Herverdeling en evenwicht in de salariëbest betaalde collega op zijn positie, de korte
ring, zeker in teamsport, zou voorop moeten
stop.
staan.
Vergelijkingen met Amerikaanse contracten
Dat mechanisme is in voetbal totaal afwezig.
zijn een beetje onzinnig. Messi speelt voetbal en
Het faraonisch contract van Messi is het ultieme
zoals bekend is de planeet voetbal – behalve in
bewijs dat de ﬁnancial fair play-regels van de
de VS – een economische jungle. Waarmee we
UEFA te laks zijn, dat ze bij de Spaanse Liga en
komen tot dé hamvraag: hoe is het in godsnaam
bij uitbreiding in het voetbal geen idee hebben
mogelijk dat iemand zoveel geld krijgt? Of: hoe is
waar ze mee bezig zijn, maar vooral dat bestuur
het te verantwoorden dat één lid van een team
en management van FCB compleet incompetent
een kwart van de totale salarismassa opsouis en/of de weg kwijt.
peert?
Dit bewijst ook eens te meer dat voetbal onHet antwoord daarop is niet simpel. Op het
derhevig is aan wat economen surpluswinst
eerste gezicht lijkt het onverantwoord, maar
heten: hoger vergoed worden dan nodig om in
toen Michael Jordan voor het seizoen 1995-1996
voldoende mate te produceren. Spelers, maketerugkeerde bij de Chicago Bulls kreeg hij 33 millaars, clubmanagers, trainers, iedereen in het
joen dollar betaald, terwijl het totale salarisplavoetbal wordt te veel betaald.
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