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In ’t stadion
van Yankees
wordt nu ook
g ev o e t b a l d

Door Mars van Grunsven

NEW YORK. Het moet flink wennen
zijn voor de suppoosten van Yankee
Stadium: een nagenoeg uitverkocht
stadion, maar vrijwel geen fan die het
zwart-witte embleem van de New York
Yankees voert. Vandaag is het ver-
maarde honkbalstadion in The Bronx
lichtblauw gekleurd – naar het tenue
van de nieuwe voetbalclub New York
City F.C., die hier zijn thuiswedstrij-
den speelt totdat het elders in de stad
een eigen stadion heeft. Welcome to
the Club, staat op joekels van lichtbak-
ken in het stadion geschreven.

New York City F.C. is voor 80 pro-
cent eigendom van de City Football
Group, waartoe ook Manchester City
behoort, en voor 20 procent van Yan-
kee Global Enterprises. De club heeft
traditie noch verleden, behalve het 1-1
gelijkspel vorige week tegen een an-
dere nieuwe club, Orlando City SC,
waar de Braziliaanse ster Kaka speelt.
Beide clubs debuteerden daarmee in
de hoogste Amerikaanse competitie,
de Major League Soccer (MLS), zonder
ooit gepromoveerd te zijn.

Als op het grote scherm de 33-jarige
sterspeler David Villa, overgekomen
van Atletico Madrid, wordt getoond,
gaan de New York City-fans los. Want
fans heeft de club al. Zoals de advocaat
Pete Canty, die met zijn 3-jarige zoon
Howie met de metro uit Brooklyn is ge-
komen. „Ik wilde al veel langer een
New Yorkse club steunen. De New
York Red Bulls voelden gewoon niet
goed: die spelen in New Jersey en heb-
ben een merk in hun naam. Toen NY-
CFC kwam, heb ik meteen een sei-
zoenkaart gekocht.”

In Europa steunt Canty de Engelse
club Fulham, „vooral vanwege de
Amerikaanse spelers”, geeft hij toe –

CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona verslaat Manchester
City, Juventus langs Dortmund

AMSTERDAM. Barcelona heeft zich voor de achtste
keer op rij geplaatst voor de kwartfinales van de Cham-
pions League. Gisteravond won de ploeg in eigen huis
opnieuw van Manchester City (1-0). Het enige doel-
punt werd na een half uur gemaakt door Ivan Rakitic.
Barcelona had het eerste duel al met 2-1 gewonnen.
Geen enkele Engelse club haalde dit seizoen de laatste
acht. Eerder viel het doek al voor Chelsea en Arsenal.
Borussia Dortmund werd gisteravond thuis kansloos
verslagen door Juventus. De club uit Turijn won, mede
dankzij twee goals van Carlos Tévez, 3-0. In Turijn
werd het eerder al 2-1 voor Juventus. (NRC)

IJSHOCKEY

Tilburg verliest vijfde duel in
play-offs tegen Heerenveen

HEERENVEEN. De ijshockeyers van Destil Trappers
hebben de Nederlandse titel gisteravond nog niet vei-
lig kunnen stellen. De Tilburgers verloren de vijfde
wedstrijd van de play-offs om de landstitel tegen Unis
Flyers in Heerenveen met 2-1. De Brabanders leiden in
de best-of-seven serie nog wel met 3-2. Giovanni Voge-
laar maakte in de derde periode het beslissende doel-
punt voor de Friezen. Marcel Kars (Flyers) en Diede-
rick Hagemeijer scoorden in de eerste anderhalve mi-
nuut van de wedstrijd. Morgen staat het zesde duel op
het programma, dan in Tilburg. Een overwinning voor
de Trappers is genoeg voor de landstitel. (ANP)

TENNIS

Favorietenstrijd in Indian Wells: Roger
Federer boekt vijftigste overwinning

A M ST E R DA M . De drie topfavorieten voor de
eindzege in de tennismasters van Indian Wells
hebben zich geplaatst voor de kwartfinales.
Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal
wonnen gisteren vrij eenvoudig hun partijen in
de vierde ronde. De Zwitser Federer, voor de
vijftiende keer actief in Indian Wells, mocht
zelfs zijn vijftigste zege in het prestigieuze
Amerikaanse toernooi bijschrijven. De num-
mer twee van de plaatsingslijst rekende af met
de Amerikaan Jack Sock in twee sets: 6-3 en 6-2.
(ANP)

M ATC H F I X I N G

Politie Montenegro verdenkt vijf voetballers
van lidmaatschap van criminele organisatie

A M ST E R DA M . De Montenegrijnse politie heeft gisteren vijf voetballers gear-
resteerd op verdenking van matchfixing. Het gaat om spelers van clubs uit de
eerste en tweede divisie, die elkaar kenden uit de tijd dat ze bij Berane onder
contract stonden. „We hebben reden te geloven dat de aangehouden ver-
dachten schuldig zijn aan het vormen van een criminele organisatie, met als
doel het resultaat van competitiewedstrijden te beïnvloeden”, zei politiecom-
missaris Milovan Pavicevic. Aan de arrestaties ging maandenlang onderzoek
vooraf door de nationale voetbalbond, het Openbaar Ministerie (OM), regio-
nale politie en de UEFA. Volgens het OM heeft dat voldoende bewijzen opge-
leverd voor matchfixing. Het gokken op de gemanipuleerde duels was profij-
telijker voor de daders dan voetballen. Volgens de politie spelen vier van de
vijf verdachten inmiddels niet meer voor Berane. (ANP)

CO LU M N

Lichtend baken

PETER WINNEN

D
e stofwolken zijn wat opgetrokken sinds het
verschijnen van het door een onafhankelijke
commissie opgestelde CIRC-rapport dat onge-
veer 3 miljoen euro heeft gekost. Beter gezegd,
het stof is vredig neergedwarreld op aarde, en

het wacht geduldig op de volgende windvlaag.
Het rapport dat in opdracht van de masochistische interna-
tionale wielerunie de dopingproblematiek in het wielren-
nen van de laatste paar decennia inventariseerde, en met-
een ook maar de inspanningen, of juist het gebrek aan in-
spanningen, van dezelfde internationale wielerunie om het
probleem te tackelen heeft voor een grenzeloos optimisme
gezorgd in wielerland. Wat al jaren bekend was is nu offici-
eel geboekstaafd. Klaarblijkelijk had de wielerunie er be-
hoefte aan om onder het mom van transparantie als lelijk-
ste jongetje van de klas te worden weggezet. Missie meer
dan geslaagd, zou ik zeggen.
Het rapport is er; we starten helemaal opnieuw. Het wiel-
rennen zal een lichtend baken zijn in de bonte kermis van
de topsport.

E én van de aanbevelingen uit het rapport behelst het
invoeren van nachtelijke dopingcontroles. Er zat een
tijdslot op die controles want zelfs wielrenners heb-

ben de neiging ’s nachts te slapen om de volgende dag
enigszins fit aan het werk te kunnen. Welnu, in haar wijs-
heid heeft de internationale wielerunie besloten de aanbe-
veling in haar reglementen door te voeren. De gekke, geraf-
fineerde en vooral onbetrouwbare wielrenners die op de
rand van hun bed zichzelf microdoseringen toedienen zal
de lust tot doperen nu helemaal ontgaan, zo is de gedachte.
Ik kan nog wel een paar maatregelen bedenken om die
door en door slechte renners helemaal in het gareel te krij-
gen. Dat ik me hierbij door Kafka en de zijnen laat inspire-
ren mag geen verbazing wekken.
In een verre toekomstdroom heeft de dopingcontroleur
een app op zijn telefoon waarmee hij elke coureur in een
mum van tijd op ongerechtigheden scant. Onzuivere lieden
worden voor de rest van hun leven gestald op het in ere
herstelde Alcatraz. Opgedolven skeletten van overleden
coureurs krijgen, indien nodig, dezelfde behandeling. Ik
zal me tegen die tijd nog eens omdraaien in het graf.
Bij het aanvragen van zijn eerste proflicentie zal elke jonge-
ling door een elektronisch poortje moeten lopen, waarna
het God zelf is die zijn absolute oordeel op een computer-
scherm kenbaar maakt: ethisch geschikt dan wel onge-
schikt .

J e zou denken dat de coureurs massaal in opstand ko-
men tegen de inbreuk op nachtrust en privacy door de
nachtelijke controles. Zo is het niet. Chris Froome twit-

terde ferm een voorstander ervan te zijn. Ik vermoed dat
het een politiek gemotiveerde tweet was. De haast boven-
menselijke wattages die hij soms leverde maakten hem per
definitie verdacht. In de wandelgangen leer ik dat anderen
het offer ook graag brengen. Het wantrouwen naar elkaar is
enorm. Dat het middel erger is dan de kwaal, lijkt geen
groot bezwaar.

Peter Winnen is oud-profwielrenner en schrijver.
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KIDS CORNER
Leuke actuele film voor
kinderen

HAPPY HOURS
GRATIS PARKEREN 17 - 21 uur
Parkeerkaart inwisselen bij onze
hostess in het atrium

VRIJDAGAVOND

17.00 - 21.00

AVONDMENU € 5,-
Keuze uit diverse menu’s incl.
drankje voor € 5,- bij Brasserie
Balans, Cool ‘n cold, Chinny’s
en Asia

VRIJDAGAVONDSPECIALS
Exclusieve aanbiedingen bij onze
55 woonwinkels

LIVE MUZIEK
Gezellige live muziek

GRATIS PARKEREN 
Parkeerkaar
hostess in het atrium

VRIJDAGAVONDSPECIALS
Exclusieve aanbiedingen bij onze 
55 woonwinkels

AVONDMENU € 5,-AVONDMENU € 5,-
Keuze uit diverse menu’s incl. 
drankje voor € 5,- bij
Balans, Cool ‘n cold,  Chinny’s 

LIVE MUZIEK
Gezellige live muziekGezellige live muziek

KIDS CORNER
Leuke actuele fi lm voor 
kinderen

* Uitsluitend voor bezoekers van de Woonmall.

*

A d ve r t e n t i e

onder meer Brian McBride en Clint
Dempsey speelden er jarenlang. Ful-
ham degradeerde vorig jaar, iets dat
in de MLS niet mogelijk is [zie kader].
„Dergelijk drama mist de MLS,” zeg t
Canty. „Maar zo hebben de clubs ten-
minste meer kans om te overleven.
Als voetbalfan hoop ik dat de MLS
een succes wordt.”

Het is immers al eerder misgegaan
met het Amerikaanse clubvoetbal. Zo
ging de in 1968 opgerichte North
American Soccer League, waarin we-
reldsterren als Pele, Beckenbauer en
Cruijff speelden, in 1984 failliet. Ge-
orge Quraishi, hoofdredacteur van
het Amerikaanse voetbalblad Ho wle r
M aga z i n e , weet er alles van. „Mijn va-
der speelde in die competitie voor de
Tampa Bay Rowdies, vaak voor
35.000 man”, vertelt hij in een tele-
foongesprek. „Maar er was landelijk
niet genoeg belangstelling om de gi-
gantische salarissen van die tijd te
recht vaardigen.”

Dat zal de MLS niet gebeuren, ver-
moedt Quraishi. Allereerst omdat de
sport populair is. „Er zijn al decennia
miljoenen voetbalfans in de VS en
elke vier jaar, na het WK, neemt het
aantal bekeerlingen toe.” Daar komt
bij dat de MLS geleerd heeft van het
verleden. „De competitie groeit lang-
zaam en voorzichtig en verliest nooit
het kostenplaatje uit het oog.”

Quraishi denkt zelfs dat het MLS-
model geen slecht voorbeeld is voor
Europese competities. „In Spanje in-
casseren Barcelona en Real Madrid
meer dan de helft van alle tv-inkom-
sten. Dat lijkt geweldig voor die twee
clubs, maar zo heb je op een zeker
moment geen tegenstand in je com-
petitie meer – en wat is een club zon-
der competitie?”

De in 1992 opgerichte Engelse Pre-

mier League, waarin de clubs net als
in de VS delen in inkomsten uit tv-
rechten en sponsorcontracten, is vol-
gens Quraishi al een stap richting het
Amerikaanse model. „Hopelijk zien
we een conversie: dat de MLS met het
aantrekken van Europese topspelers
op het veld meer op de Europese
competities gaat lijken.”

Zo ver lijkt het in Yankee Stadium
nog niet: het spel is vaak slordig en
gehaast. Maar daar waar het tactisch
en technisch soms wat minder is,
wordt dit met inzet en enthousiasme
goedgemaakt – zowel binnen als bui-
ten de lijnen. De fans steunen hun
nieuwe team onvoorwaardelijk. Als
de fans van de New England Revolu-
tion treiterend „We love you Lam-
pard, we do” inzetten – een verwijzing
naar de Engelse ster Paul Lampard
die zijn komst naar New York uit-
stelde om het seizoen bij Manchester
City af te maken – zetten de New Yor-
kers het op een luid fluiten. Niet veel
later rondt uitgerekend Villa een zelf
opgezette een-twee prachtig af. Het
stadion viert de eerste thuistreffer
ooit alsof zojuist de Champions Lea-
gue is binnengehaald.

Villa heeft er zin in. Een wippertje
hier, een hakje daar. „Olé!” brult het
publiek. Een moeilijke volley in een
vol strafschopgebied wordt net geen
doelpunt. Tien minuten voor tijd zet
de Spanjaard nog eenmaal aan. Zijn
voorzet vanaf links is niet te missen
voor de mee gespurte Patrick Mul-
lins. De stadionspeaker roept: „Doel-
punt voor New York City F.C., ge-
scoord door Patrick…” Het is de be-
doeling dat het stadion ’s mans ach-
ternaam scandeert. Maar het blijft
stil. Het valt ook niet mee om in de
eerste wedstrijd al alle spelers te ken-
nen.

AMERIKAANSE VOETBALCOMPETITIE MLS

Laagst geklasseerde club mag als eerste spelers kiezen
■P l ay - o f f s . De in 1996 opgerichte Ma-
jor League Soccer, de hoogste divisie
van het Noord-Amerikaanse voetbal,
is verdeeld in een Eastern en Western
Conference, met elk tien teams. Na de
reguliere competitie bepalen
play-offs tussen de beste vier uit elke
Conference wie de MLS Cup wint en
kampioen wordt. Het seizoen loopt
van maart tot december. In 2014 trok
de gemiddelde wedstrijd ruim 19.000
toeschouwers. Bij de Seattle Soun-
ders was dat bijna 44.000.

■ Fra n c h i s e . De MLS hanteert het in
Amerikaanse sport gebruikelijke fran-
chisemodel: de league is de overkoe-
pelende onderneming, de clubs zijn
franchise-ondernemingen die gelijk
in de winst delen en degraderen is
niet mogelijk.

■Tra n s f e r s . Clubs worden in een ran-
king geplaatst waarbij de slechtst
presterende clubs van vorig seizoen
de hoogste prioriteit krijgen bij het
kiezen van spelers van wie het con-

tract is afgelopen. Zo moet de compe-
titie evenwichtig blijven.

■Sa l a r i s s e n . Elke club krijgt 3,1 miljoen
dollar van de MLS voor salarissen. Het
minimale spelerssalaris is 60.000, het
maximum is 387.500. De clubs mogen
daar bovenop nog ongelimiteerd ex-
tra geld besteden, voor zover het om
designated players (DP’s) gaat. Zo
verdient Kaka in Orlando 7,2 miljoen
dollar. Een club mag niet meer dan
drie (goedgekeurde) DP’s hebben.

Voetbal in de VS

Ruim 43.000 fans steunden hun nieuwe club,
New York City F.C., in hun eerste thuiswed-
strijd ooit. Wordt ‘soccer ’ echt een hit?

De eerste thuiswedstrijd van New York City FC in Yankee Stadium, afgelopen zondag. New York City won het duel tegen New England Revolution met 2-0.
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David Villa van New York City FC ontmoet burgemeester Bill DeBlasio voor het duel tegen New England Revolution.
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