Sinds de opening van het nieuwe stadion won DC bijna al haar wedstrijden

Washington ligt aan de voeten van DC United

American Foetball
Hans Kraay Junior had de taak
de twee koppen kleinere Peter
Lechermann bij de hoekschop
van het scoren af te houden.
Opeens torent Lechermann een
halve meter boven Kraay uit.
“Stond ie op de werpheuvel van
het honkbalstadion waarin we
speelden….”
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VOORJAAR 2019

De anekdote vat goed samen hoe het voetbal
er begin jaren tachtig in de Verenigde Staten
voorstond. Er speelden grote namen als Cruijﬀ,
Eusebio, Pele, Best, Beckenbauer en ook mindere
goden als Hiddink, Neeskens, Krol, Advocaat
en Suurbier vonden hun weg naar de North
American Soccer League (NASL). Maar ondanks
sterren en clubnamen als de New York Cosmos
en Philadelphia Atoms, liepen de Amerikanen
niet warm voor ‘European football’. Een gestage
daling van toeschouwersaantallen in combinatie
met stijgende schulden en een slinkend aantal
clubs, deed de competitie in 1985 de das om.
Het zou tot 1996 duren voordat er weer een
professionele competitie van de grond kwam:
de Major League Soccer (MLS).

DC Unite d
Een van de clubs die aan de basis stond van
de huidige (Noord-)Amerikaanse voetbalcompetitie is DC United. Het hoofdstedelijke team
staat symbool voor de ontwikkeling van de
MLS tot een serieuze divisie. United speelde tot

de zomer van 2018 in het Robert F. Kennedy
Stadium. Dit oorspronkelijk voor honkbal en
American Football gebouwde stadion werd in
juli ingewisseld voor Audi Field. Vlak voor de
verhuizing naar het gloednieuwe voetbalstadion,
trok DC de Engelse ster Wayne Rooney aan.
Niet toevallig won DC United vervolgens bijna
al haar wedstijden en stoomde het van de laatste
plaats in de competitie op naar de play-oﬀs.
Dat het elftal na strafschoppen de strijd om het
MLS-kampioenschap moest verlaten, was een
tegenvaller. Maar voetbal is terug in DC en met
coach Ben Olsen voor het negende seizoen op
de bank, kijken club en fans reikhalzend uit naar
het nieuwe voetbalseizoen.

Da v i d B e c k h a m
Rooney’s komst naar DC werd misschien in
gang gezet door zijn voorganger bij Manchester
United, David Beckham. Zoals vaker was
Beckham een trendsetter met zijn transfer naar
LA Galaxy in 2007. Pirlo, Kaka, Henry, Drogba,
Schweinsteiger en Ibrahimović traden in ‘Becks’

AmericanS

De naam van de hoofdsponsor is nooit ver weg op Audi Field

Bierbar met uitzicht…..

voetbalsporen. Na Pele, Cruijﬀ en Beckenbauer
vormen zij de tweede golf sterspelers. Kijkend
naar de stijgende lijn in toeschouwers (gemiddeld 22.000 per wedstrijd) en tv-kijkers (een
plus van zes procent in 2018), heeft de sport
anno 2019 voet aan de grond gekregen.

Au d i Fi eld
Er zijn verschillende redenen voor de groei
van voetbal in de VS. Sowieso was ‘soccer’ altijd
al groot bij vrouwen, het nationale dameselftal
is record-wereldkampioen. Maar dankzij een
veranderende bevolkingssamenstelling, meer
mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond, en toenemende zorgen over de gezondheidsrisico’s van American Football, wint ‘het
spelletje’ ook bij mannen aan populariteit. Qua
geld en aandacht is de sport nog lichtjaren
verwijderd van de status van American Football,
honk- en basketbal. Koning Voetbal regeert nog
niet in de VS, maar is in DC afgelopen zomer
wel gekroond met een gloeinieuwe arena. In het
op 14 juli 2018, met een gewonnen wedstijd

Fans druppelen gedurende de wedstrijd binnen

Rooney en Schweinsteiger praten even bij

Op 14 juli 2018 opende Audi Field voor het eerst haar poorten

tegen de Vancouver Whitecaps, geopende Audi
Field kan niet worden gehonk- of ‘geAmericanFootballd’. DC’s thuisbasis is een voetbalpaleis
met plek voor ruim twintigduizend fans waar
Wayne Rooney de scepter zwaait.

Vuurwerk
Vanuit de Heineken Rooftop Bar, is het op
een steenworp afstand gelegen honkbalstadion
van de Nationals te zien. Dit is niet het enige dat
aan ‘baseball’ doet denken tijdens een voetbalwedstijd. Toeschouwers druppelen binnen als
de bal al rolt. Voor de aftrap wordt het volkslied
live gezongen. Fans van de tegenstander zitten
(en juichen) zonder probleem tussen het thuispubliek. Er staan overal ‘sauseilanden’ waar je je
hotdog kunt decoreren met mosterd, ketchup en
mayo. Er is een cocktailbar, jong en oud zit op
de tribune, je kunt je kinderwagen kwijt en het
publiek zingt niet over de vrouw van de scheidsrechter bij een foute beslissing, maar roept
‘Boooooo’ alsof het Halloween is. Verschillen
met honkbal, basketbal en American Football

‘Er s ta a n ov e ral ‘s aus e ila nde n’
w aa r je je ho td og kunt de cor er e n’

zijn er ook. Ze zijn in één woord samen te vatten:
sfeer. Tijdens DC United-wedstrijden zijn er
geen spelletjes nodig om het publiek bezig te
houden, dat doen de 22 spelers op het veld zelf.
En er wordt gezongen, getrommeld, gedanst.
Negentig minuten lang. Door de Screaming
Eagles, door de District Ultra’s en, het hardst,
door de Barra Brava’s. Kortom, voetbal in de VS
is het juichen waard.
DC United
Audi Field
100 Potomac Ave SW, Washington DC
Metro: Green Line halte Navy Yard
Tip: Er is een clear bag policy: alles groter dan een
portemonnee moet in een doorzichtig tasje
www.dcunited.com
AMERICAMAGAZINE.NL
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