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A fgelopen nacht is Super Bowl nummer 57 
gespeeld. De National Football League is de 
meest evenwichtige van alle sportcompetities 
op deze sportplaneet. In de laatste tien jaar 
zijn acht verschillende teams kampioen 
geworden. Het basisrecept voor competitief 
evenwicht is simpel: een strikte toepassing 
van de loonnorm, ook wel salary cap of 

salarisplafond genoemd.
Super Bowl LVII gaat de geschiedenis in als de 

eerste seizoens� nale waarin twee quarterbacks met 
zwarte genen tegenover elkaar staan. Voor de meeste 
media was dat de aanleiding om de historische achter-
stand van zwarten op leidinggevende posities in het 
veld nog eens onder de aandacht te brengen.

De New York Times ging terug tot 1969 om ene 
Onree Jackson op te voeren die nooit een wedstrijd 
heeft gespeeld omdat hij als quarterback niet wilde 
wisselen van positie. Hij werd deel 
van - aldus de NYT - ‘een verloren 
generatie van zwarte quarter-
backs’.

In 1968 mocht voor het eerst 
een zwarte quarterback aan een 
NFL-wedstrijd beginnen. Zes jaar 
later kon een zwarte QB voor het 
eerst een play-o� wedstrijd winnen 
en het was wachten tot 1988 voor-
aleer de zwarte Doug Williams een 
Super Bowl kon winnen met de 
Washington Redskins (tegenwoor-
dig de Commanders na klachten over culturele toe-
eigening). In de daaropvolgende 34 edities zouden 
Russel Wilson en Patrick Mahomes hem dat nadoen. 
Mahomes staat nu weer met Kansas in de � nale.

Quarterbacks zijn de spelverdelers, de uitvoerders 
van tactiek. Geen sport met zoveel verschil in posities 
als het American football. Zo zijn er spelers die met 
pensioen gaan en misschien op training ooit wel eens 
dat ei vast hadden, maar in een wedstrijd in hun hele 
carrière nooit een bal hebben aangeraakt.

De quarterback daarentegen is in elke actie betrok-
ken en dirigeert op aanwijzingen van de zijlijn het 
spel. Hij moet alle tactische concepten in zijn hoofd 
prenten en de spelsituaties supersnel ontleden. En 
laat dat nu net te ingewikkeld zijn voor het zwarte 
brein, aldus lang de mantra in de conservatieve 
wereld van het American football.

Er is iets van en er is niets van. Voor u een verzoek 
tot cancelling van deze rubriek indient,  leest u vooral 
verder. Eerst ‘er is niets van’. Natuurlijk is een zwarte 
speler niet dommer dan een blanke, witte of welke 
huidskleur dan ook. In basketbal of de tweede moei-

lijkste sport die de mens heeft uitgevonden - ijshockey 
is de moeilijkste - zijn zwarten al sinds de jaren tachtig 
de maat der dingen.

En nu ‘er is iets van’. Het is niet omdat er geen 
raciaal verschil is in ruimtelijk inzicht, snelheid van 
denken en handelen en onthouden van tactieken, dat 
er geen raciaal verschil is. Tussen de Amerikaanse 
kindjes die op hun zevende - soms zelfs op hun vierde 
- met het contactloze � ag football beginnen zal er nog 
niet te veel onderscheid zijn, maar de selectie is dan al 
aan de gang.

Rond hun veertiende gaan ze het tackle football in 
en wordt de fysieke component ineens doorslagge-
vend. Er zijn genoeg studies die uitwijzen dat zwarte 
atleten van West-Afrikaanse origine gemiddeld sneller, 
beweeglijker en krachtiger zijn dan hun blanke colle-
ga’s. Dat betekent dat aan het einde van de klokcurve 
- waar de topsport rekruteert - meer zwarte atleten 

overblijven.
Zwarte atleten worden automa-

tisch op posities gezet waar hun 
superieure fysieke kwaliteiten 
boven komen drijven. Als ze 
beweeglijk en snel zijn, worden 
het wide receivers of corner backs 
die diep moeten lopen en de door 
de QB gegooide bal proberen 
vangen. Als ze fors zijn, worden 
ze o� ensive linemen of defensive 
tackles. Zijn ze beweeglijk, handig, 
maar niet zo snel in het lopen, dan 

worden het vaak quarterbacks.
Je kan dat kortzichtig noemen van de opleiders en 

dat is het voor een stuk, maar opleiders worden afge-
rekend op resultaten en volgen vaak de kortste weg 
naar succes. De laatste jaren wordt gelukkig op een 
andere manier naar kwaliteit gekeken en wordt 
vooral op een andere manier opgeleid.

Vergelijk het gerust met voetbal. De beste spits ter 
wereld meet 1m94. Nog niet zo heel lang geleden was 
Erling Haland omwille van zijn fysieke capaciteiten 
achterin gezet.

Misschien dat Patrick Mahomes voor een doorbraak 
heeft gezorgd. In 2020 tekende hij het grootste 
NFL-contract aller tijden: een half miljard dollar voor 
tien jaar. Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar, 
precies zoals het ondenkbaar was dat de zwarte NBA 
vandaag wordt gedomineerd door twee witter dan 
witte Balkan-boys. Nikola Jokic uit Servië tekende het 
zwaarste contract aller tijden. Hij is de MVP van de 
laatste twee seizoenen. Veel kans dat ene Luka Doncic 
uit Slovenië hem in april opvolgt als de beste speler 
van de competitie.

Zwarte atleten 
worden automatisch 

op posities gezet 
waar hun superieure 
fysieke kwaliteiten 

boven komen drijven

Patrick Mahomes is de trotse eigenaar van het grootste contract ooit in de NFL. © GETTY IMAGES VIA AFP

Nieuwkomer Islam Slimani 
legde met de 2-0 de wedstrijd 
in een beslissende plooi. 
© PHOTO NEWS

Anderlecht sluit 
bewogen week af met 
vlotte zege tegen STVV

Veel balbezit in de eerste helft 
leverde de thuisploeg amper 
kansen op. Raman en Verschae-
ren staken de neus aan het ven-
ster, maar STVV overleefde zon-
der kleerscheuren de eerste 
helft. Na de pauze kwamen de 
kansen er plots toch voor paars-
wit. Raman kon een voorzet van 
Francis Amuzu niet kadreren 
en enkele minuten later moest 
STVV-doelman Daniel Schmidt 
alles uit de kast halen om een 
plaatsbal van Killian Sardella uit 
zijn doel te houden.

Anderlecht ging op zoek naar 
de voorsprong en verdiende die 
stilaan ook. Een krul van Ver-
schaeren zoefde nog naast, 
maar na 66 minuten stond de 
1-0 dan toch op het scorebord. 
Een lange bal van Zeno Debast 
bereikte Raman, die met een ge-
lukje de Truiense verdediger 
Teixeira a� ield en doelman 
Schmidt met een rake trap kans-
loos liet. De vierde competitie-
tre� er van het seizoen voor de 
voormalige Gentenaar. 

Anderlecht heeft in eigen 
huis vlot met 3-1 gewonnen 
van STVV. Ondanks turbu-
lente tijden in de bestuurs-
kamer laat de Belgische 
recordkampioen tien op 
twaalf noteren in de compe-
titie en doet het weer mee in 
de strijd om play-o�  2.

Nieuwkomers Islam Slimani 
en Anders Dreyer zorgden na-
dien voor de 3-0-voorsprong. In 
de slotfase milderde de ingeval-
len Gianni Bruno nog tot 3-1 
voor de Truienaars. Met tien op 
twaalf en 34 punten klimt paars-
wit naar de tiende plek. De top 
acht voor de Europe play-o� s is 
maar één punt verwijderd.

De rampscenario’s in ver-
band met de gevreesde suppor-
tersprotesten mochten zo opge-
borgen worden. Ook deze week 
was het immers weer erg onrus-
tig bij de club na het spraakma-
kende artikel van eerder deze 
week in Humo, waarin het be-
leid van Vandenhaute zwaar op 
de korrel werd genomen. (BELGA)

ke opdo� er te verwerken. Char-
leroi-huurling Martin Wasinski 
gleed de bal van aan de rand 
van de zestien voorbij Arnaud 
Bodart in de rechteronderhoek.

In de 83ste minuut ging het 
van kwaad naar erger: Lai� s 
trok Selemani neer in het straf-
schopgebied, waarop scheids-
rechter Lothar D’Hondt na 
raadpleging van de VAR de Cy-
prioot een rood karton onder 
de neus duwde en een penalty 
toekende aan de bezoekers. 
Selemani vloerde Bodart en 
schonk KVK op die manier een 
gouden driepunter. (BELGA)

Standard verliest voeling met 
top vier na verlies in Kortrijk
Standard heeft verzuimd om de 
kloof met de top vier te verklei-
nen. Het leed een 0-2-nederlaag 
tegen KV Kortrijk, dat zo een 
uitstekende zaak doet in de 
strijd om het behoud. Na een 
� auwe eerste 45 minuten doken 
beide ploegen met een brilscore 
de kleedkamers in op Sclessin. 
Kortrijk begon het best aan de 
match, de Luikenaars slaagden 
er pas na een halfuur in om het 
evenwicht te herstellen.

In de tweede helft kwam 
Standard gretiger voor de dag, 
maar kreeg het met nog een 
kwartwedstrijd te gaan een � in-

Jupiler Pro League
OH Leuven - Cercle Brugge 0-0
Club Brugge - Union 1-1
Eupen - KV Mechelen 2-1
Westerlo - AA Gent 3-3
Charleroi - Seraing 3-0
Racing Genk - Antwerp 0-1
Anderlecht - STVV 3-1
Standard - KV Kortrijk 0-2
Zulte Waregem - KV Oostende 1-1

Speeldag 25

1. Racing Genk 25 62
2. Union 25 56
3. Antwerp 25 50
4. Club Brugge 25 42
5. AA Gent 25 39
6. Standard 25 38
7. Westerlo 25 36
8. Cercle Brugge 25 35
9. STVV 25 35

10. Anderlecht 25 34
11. OH Leuven 25 32
12. Charleroi 24 31
13. KV Mechelen 24 26
14. Eupen 25 25
15. KV Kortrijk 25 25
16. Zulte Waregem 25 21
17. KV Oostende 25 19
18. Seraing 25 18
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