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Interview Bertil Haage (afgenomen door Peter van der Zwaan).
In dit interview komt clubicoon Bertil Haage aan het woord. Net zoals vele
Tigers groeide hij op in de wijk Stadsveld. De wijk waar TTT in de jaren
'60 van een groep fanatieke honkballers uitgroeide naar een florerende
gezinsvereniging.
Bertil was een talentvolle honkballer, die als werper vele jaren "zijn TTT "
inhoud gaf en opstoomde naar het hoogste niveau in Nederland. Hij werd
ook geslecteerd voor het Nederlands team en kwam in actie op Europese- en Wereldkampioenschappen. Een aanbieding om in Amerika te gaan
spelen heeft hij destijds afgeslagen.
Bij de Tigers heeft hij vele functies gehad na zijn actieve honkbalperiode.
Zo was hij trainer van diverse teams en werd hij als coach landskampioen
met het interregioteam.
Daarnaast was hij zeer betrokken bij het wel en wee van de club en heeft
hij in vele commissies zitting gehad om alles tot in de puntjes te regelen.
Sinds de komst naar de huidigde accommodatie The Cottonfields was
Bertil vaak te beluisteren als omroeper bij de honk- en softbalwedstrijden.
Bovendien heeft hij vele jaren in het bestuur gezeten, waarvan de meeste
jaren als bestuurslid Technsiche Zaken.
Hij schreef in 1993 het eerste jubileumboek (25 jaar TTT) en in 2011 met
o.a Peter van de Zwaan en Erik Haage het tweede jubileumboek (50 jaar
TTT). Hij organiseert al tientallen jaren met zijn vaste "maatjes" (Jan van
der Molen en Frits Vennink) het internationale Mastenbroektoernooi en gaf
ook inhoud aan het EK2000 en het WK2007.
Bertil is inmiddels al 56 jaar lid van onze vereniging en is één van de acht
ereleden.
Hij werd in 2018 koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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Het Stadsveld-Noord was nauwelijks een honkbal-accommodatie te
noemen. Het was eigenlijk een groot voetbalveld, waar je twee softbalvelden
op kon uitleggen en een plek met gravel waar banken en verrijdbare backstops geplaatst konden worden. Dit voor voor een honkbalveld. Het midveld
was ongeveer 130 meter! Er waren 4 kleedkamers. Daarna hield het op.
Geen voorzieningen voor leden en gasten. Mijn ouders fungeerden eigenlijk
als gastheer en gastvrouw van TTT.
Door de week werd ons ouderlijk huis beschouwd als clubgebouw. Je liep de
poort van het sportpark uit en liep z'n 75 meter om even bij de familie Haage
op bezoek te gaan. En zo'n seizoen duurt meestal een aantal maanden......
Zo kwam het ook wel eens voor, dat er na afloop van het Mastenbroek
toernooi twee teams bij de familie Haage Studio-Sport kwamen kijken in een
kleine huiskamer. De cameraploeg van de NOS, die in 1981 opnamen maakten van de eerste wedstrijd in de hoofdklasse werd tijdens de opbouw van
camera's e.d. ook door verwezen naar nr. 58, waar mevrouw Haage wel een
maaltijd klaar had staan. Those were the days!
Tijdens de wedstrijddagen in die
"60-er jaren" kwam mijn vader in
actie. Hij is toen maar begonnen
met de verkoop van koffie, thee,
frisdranken, gevulde koeken e.d.
Hij was in feite de eerste kantine
aan het opbouwen. Je wilde toch
graag de teams die een lange reis
hadden gemaakt van een drankje
kunnen voorzien. En na afloop van
de wedstrijd nog even bij elkaar
kunnen zijn. Hij is toen volgens mij
als een van de eersten tot lid van
verdienste benoemd. Mijn ouders
waren daarmee de eerste generatie van de Haage familie, die actief
was voor de club. Inmiddels is de
vierde generatie - met de zesjarige
Loïs - lid van onze vereniging.
Het zou zo'n tien jaar duren voordat er een clugebouw verscheen.

1. Je broer Erik heeft in zijn interview al veel gras voor je voeten weg
gemaaid, maar hoe herinner jij je de vroege tijd bij TTT in de wijk en tijd,
waar veel leden in de directe omgeving van het veld woonden?

We woonden aan de Adriaen van de Veldstraat. Vlak naast de
wijksport-accommodatie Stadsveld-Noord in een tijd dat er nog geen computer en mobiele telefoons waren. We gingen naar de Rembrandtschool
aan de overkant van ons huis en hadden daar als gymleraar Foppe de
Haan. Hij vond ons wel echte sportmannetjes. Daar vond hij in de vorm
van onze moeder natuurlijk een heel gevoelig oor mee. Zij was immers
ook behept met sport. In haar geval atletiek, bij AC TION.
Ja, als twee van die broekies – we waren nog maar 10 en 8 jaar oud maakten we in 1964 kennis met het honkbal. Dit bij de vereniging Terriërs
(met de clubkleuren rood) die na een aantal omzwervingen zijn vaste plek
gevonden had op dit complex. Niet veel later zou de andere vereniging:
Ruimte (met de clubkleuren blauw) ook op het Stadsveld-Noord gaan trainen en spelen. In 1968 gingen beide verenigingen fuseren onder de naam
Tex Town Tigers (met de clubkleuren rood en blauw). Het Ichthus College
stond aan de Bruggertstraat. Ook op het Stadveld. Daar kwamen een jaar
later onze softballers vandaan.

links: erelid Cees van Holstein, rechts: erelid Rob van der Ploeg (1e coach Terriërs).
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We speelden toen iedere dag op straat of staken de weg over om op de
wijksportaccommodatie te gaan basketballen, voetballen of te honkballen.
Naast ons huis en het huis van Tinus Groothuis (de beheerder van Stadsveld-Noord) lag een klein parkje. De wandelpaden waren de paden tussen
de honken. Met veel zelfgemaakt materiaal gingen we met de kinderen uit
de buurt honkballen. Veel mensen uit de buurt, waren trots op dat kluppie
uit hun wijk. We zouden in de jaren die volgden nog vele jongens en meisjes uit de buurt lid zien worden. Bijvoorbeeld: Jan Willem Slootweg, Hep
Munzbrock, Frank en Rob Cornelisse, Jeroen, Christel en Carry van Lexmond, Wim Moraal, Patrick Vaanhold en en dan Klaas ter Steege en zijn
familie natuurlijk. Onze buurjongen aan de Adriaen van de Veldestraat.
Nadat Erik en ik met atletiek waren gestart moesten we - toen we zo’n
14 jaar waren - kiezen. En in de atletiek konden we ook best onze draai
vinden. Maar goed .....twee sporten bleken moeilijk te combineren. Toen
werd het dus toch die sport met die knuppels, ballen en maskers. We
hebben als pupillen mooie tijden meegemaakt. Als aspiranten deden we
voor het eerst mee met een Nederlands kampioenschap.
Toen bleek echter dat je niet met vier of vijf goede honkballers veel wedstrijden kunt winnen.
Onze ouders waren een enorme steun en toeverlaat. Niet alleen toen,
maar ook op latere leeftijd was moeder Ella ontzettend trots op haar zoons
(de tweede generatie) en later op haar kleinzoon Thijs en kleindochter
Femke (derde generatie).
2. Je talent en je passie brachten je ver. Met je team speelden jullie zelfs
een jaar hoofdklasse in een tijd, dat de nog relatief jonge honkbalsport
vooral in de Randstad een grote sport was geworden. Wie of wat hielp jou
in de weg naar de top en wat zijn je mooiste herinneringen?
In een club die eigenlijk nog moest groeien was het kader in die tijd zeer
dun gezaaid. We hadden Rik Husers als eerste trainer en coach. Een man
die er altijd was. Maar specialisten bij TTT waren er eigenlijk niet. Erik en
ik hebben eigenlijk elkaar de vaardigheden aangeleerd. We waren misschien wel “autodidactisch”. We trainden als pupillen eigenlijk al elke dag
en hebben dat jaren lang volgehouden.
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Zelfs toen we in het eerste team speelden. We hadden bijna nooit blessures en
hadden allebei een “dijk van een arm”.
We vonden dat je elke dag diende te gooien. Slaan ging wat moeilijker.
Een keer vaker trainen bij de club was ook geen enkel probleem. We vonden
het prachtig. We zouden op jonge leeftijd al in het eerste team terecht komen.
Dat was bij Cees van Holstein. Een fantastische man, die van honkballers een
team wist te maken. Gelukkig mochten Erik en ik naar de districts-trainingen
in Apeldoorn. Die werden ook gegeven door de bondscoach: Charles Urbanus
sr. Doordat er nooit gescout werd, was dit de enige manier om op te vallen. Dit
betekende ook dat je op je 16e naar het honkbalkamp in Eindhoven mocht. Dat
was een talentenkamp. Een week lang mocht je kamperen en overdag kreeg je
training van honkballers uit de hoofdklasse.
Met die relatief geringe instructieperiodes zijn we als oosterlingen doorgestroomd naar de Nationale Jeugdteams. Van daaruit was het hard werken
en goed blijven presteren om door te stromen naar het Nederlandse A-team,
waarin ik 10 jaar heb gespeeld als werper.
3. Na of misschien wel naast je actieve rol als topsporter werd je meer en meer
actief als vrijwilliger voor TTT. Vooral op technisch gebied, coaching en later
ook als bestuurder maakte je je verdienstelijk met hetzelfde enthousiasme en
doorzettingsvermogen , die je als honkballer liet zien. Waar kwam die niet aflatende drive vandaan en hoe kijk je terug op die rol ?
Ja. Die drive om altijd het maximale eruit te halen, zal ongetwijfeld te maken
hebben gehad met de topsport mentaliteit. Dan weet je dat je echt door moet
zetten om iets te bereiken. Doordat je bij de Tigers mensen tegenkwam die
ook het beste met de club voor hadden, werd je eigenlijk nog meer gestimuleerd om hard aan een “klus” te werken. We hebben in al die 60 jaren prachtige evenementen weten neer te zetten en dan komt de kracht van TTT goed
te pas. Veel vrijwilligers die altijd verantwoordelijkheid voelen en er hard voor
willen werken. We hebben in al die jaren in Nederland, maar ook daar buiten
een naam opgebouwd die niet alleen ik, maar ook anderen hoog wilden houden. Mensen komen toch al jaren lang, graag naar de Tex Town Tigers. Bij het
Mastenbroektoernooi zien we bijvoorbeeld al jaren lang "onze vrienden uit het
westen" om te helpen met scoren en omroepen. Op die manier kun je trots
terugkijken op hetgeen er in al die jaren gerealiseerd is.
.

4. Je stond een staat erom bekend, dat je altijd het maximale resultaat nastreeft
en dat verlang je ook van de mensen, met wie je samenwerkt. Doordat je altijd
je hoofd boven het maaiveld uitsteekt bij een klus leverde dat naast veel lof,
ook wel eens kritiek op.

De eerste wedstrijd wonnen we in de laatste slagbeurt. In de tweede wedstrijd mocht ik het winnende punt via een homerun-inside the park slaan.
Wat een dag, wat een ontlading. Iedereen sloeg op tilt. TTT deed iets
unieks: promoveren naar de hoofdklasse!

Inderdaad ervaarde je wel eens dat je op gevoelige tenen kunt staan. Wanneer je in een commissie of bestuur samenwerkt heb je een bepaalde verantwoordelijkheid op je genomen. Je moet dan tijd vrij maken om zaken voor
elkaar krijgen. Dat kan soms wat druk op de ketel zetten. Maar ik stak in al
die jaren graag die extra tijd in de club.

•
2000 en 2007 met een EK en een WK: regen, regen en nog eens
regen. 21 jaar geleden kwamen door de enorme hoeveelheid regen zelfs
de putjes in het clubgebouw naar boven. In beide internationale toernooien
hadden we een stel kerels, waar we apetrots op waren: de fieldcrew. Van
’s morgen vroeg tot ’s avonds zeer laat moesten de velden weer “droog”
worden gemaakt. In 2000 werden de mannen uitgenodigd om tijdens de
prijsuitreiking ook op het veld te komen. Ze kregen als dank voor hun vele
werk, de ESF-speld.

5. Je CV bij TTT puilt uit van hoogtepunten. Naast je technische en bestuurlijke
taken was je betrokken bij zo'n beetje alle evenementen, toernooien en andere
activiteiten. Je stopte daar veel energie in, maar leverde het je ook genoeg op ?
Welke activiteiten zijn je het meest bijgebleven?

Bij het WK in 2007, had de lieveling van het publiek - het Japanse team –
amper de zilveren medaille ontvangen of de gehele Aziatische ploeg ging
naar de fieldcrew om ze handenschuddend te bedanken: Frits Vennink:
Klaas ter Steege, Stefan Mensink, Martijn Smit, Bertie Bornebroek ,Johan
de Bruin, Karel Schillemans, Gerard ten Hoopen, Chris de Vries, Gerrit
Holshof, Nico van de Kamer, Andre Wissink en Arnold van Dijk. Ik heb veel
toernooien gezien, maar heb zelden zo’n gebaar van dankbaarheid meegemaakt.

Memorabele momenten bij TTT
• Het al genoemde afscheid van Cees van Holstein,
waarbij diverse spelers na de winnende (afscheids)
wedstrijd tegen de Spartaan hem met tranen in de ogen
op de schouders namen en ’s avonds een “verrassend”
afscheidsfeest aanboden. Bijna alle Tigers waren aanwezig bij zijn afscheid en waren vol lof over deze man en
zijn echtgenote Evelien.

•
Tijdens de vele toernooien die we altijd organiseren, voelt iedereen
zich bij de Tigers altijd gastheer/gastvrouw. Verschillende buitenlandse coaches maakten in 2000 tijdens het EK voor junioren dit duidelijk door onze
organisatie te vergelijken met toernooien op andere plekken in Nederland.
“Bij jullie club, wil iedereen ons helpen. We worden door niemand doorverwezen. Wat een gastvrijheid bij deze Tigers!”
En dan in 2000 die nachtelijke aanleg van een extra speelveld. Veel regen
maakte het op de een-na-laatste-speeldag (vrijdagavond) onmogelijk om
regenwedstrijden in te halen. De leden van de Europese bond waren daarom van mening dat er dan maar geen wedstrijden ingehaald behoefden te
worden. Dat kon niet volgens ons. Wat konden we doen? Eerst volgde er
TTT-overleg over de ligging van een extra veld. Die moest op het honkbalveld aangelegd worden. Maar wat doe je dan met honkbalheuvel?

• Het duel tegen hoofdklasser Quick in 1976, waarbij
de arrogante Amersfoortse spelers ons bij binnenkomst vroegen of we nog
steeds op klompen speelden. We speelden toen in de tweede klasse. We
kwamen met honderden toeschouwers achter de hekken al vroeg op een
voorsprong van 2-1. Quick diende alles op alles te zetten om als hoofdklasser
niet te verliezen van een tweede klasser. Het Antilliaanse slaggeweld hield
echter op met 3 hits in 9 innings. Bravo TTT. En jaren later horen/hoorden we
o.a. van Klaas ter Steege, Wilfred Robaard en Jesse Maduro wat voor een
indruk die wedstrijd heeft achtergelaten.
•
3 aug. 1980: TTT- PSV. De Eindhovenaren hadden maar 1 punt nodig
uit twee wedstrijden. Het feest in Eindhoven was al gepland.
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De nacht daaropvolgend haalden Jan van der Molen, Herman Barske
en vele anderen allerlei hekken, verrijdbare backstops, banken, linten en
houten scorebordjes op vanuit school en andere plekken. ’s Nachts werd
de vrachtwagen geledigd en werd er op het honkbalveld een softbalveld
aangelegd.
Toen de Belgische official Jacques Rijnebach die laatste speeldag vroeg
op het veld kwam, kon hij het niet legendarischer verwoorden: “Bertil ge
hebt wonderen, maar dit is nen mirakel”. Er lag een softbalveld.
Er kon gespeeld worden. De cd-speler met de volksliederen kon niet zo
snel aangesloten worden. Toen de jonge dames van zowel Duitsland als
Frankrijk met hun coaches en begeleiders de volksliederen a-capella
gingen zingen werd het even heel stil op het veld…….. Kippenvel!
Ook toenmalig KNBSB-voorzitter Theo Reitsma was diep onder de indruk
van die Tukkers.
Als je het dan hebt over Tex Town Tigers, dan hebben we in vele jaren
toch wel ons visitekaartje afgegeven. Een club om trots op te zijn, waarbij
we een zeer groot saamhorigheidsgevoel hebben. Een ware en warme
gastvrije familie!
Een ware gentleman die meneer Mastenbroek!
Hij was, zoals al op meerdere plekken beschreven staat, zeer begaan met honkbal en softbal.
Hij kwam dan ook geregeld de veld- en zaaltrainingen bekijken. Zo ook toen. Er was al eens een
dip geweest in het ledenaantal bij de softballers.
Dat mocht niet weer gebeuren. Eindelijk waren er
in 1975 genoeg dames (via Jan van der Molen op
zijn school geworven) om competitie te spelen.
Nu moest het toch eindelijk gaan lukken. Mastenbroek wilde dan ook dat de dames er keurig netjes uitzagen. Niet alleen in uniform maar ook in
de rode jacks. Daarnaast vroeg hij of ik als coach
genoeg materialen ter beschikking had voor de
zaaltrainingen.

6

Pitchingscreens, zachte ballen, goede knuppels mochten in de zaal niet
ontbreken.
“Waar halen jullie die materialen toch allemaal vandaan Bertil? De meisjes
moeten goed aan de competitie beginnen.”
Toen ik hem vertelde dat we dat bij het toenmalige Nihek (Nico Heemskerk) in Haarlem bestelden, lagen er een week later voor het team alle
jacks en materialen, die je maar kon bedenken, klaar. Het laat zich raden
wie de rekening had betaald!
Een paar jaren eerder hoorde hij dat de beide jongens Haage heel graag
naar de Honkbalweek wilden, maar dat het vakantiebaantje dat het nodige
geld diende op te leveren voor die week niet door kon gaan.
Er was vervolgens even een kort overleg tussen de directeur sportzaken
en mijn moeder.
Tijdens het avondeten kregen we toen te horen dat we de zeer grote Opel
Admiraal van de heer Mastenbroek met z’n tweeën dienden op te halen
en die een zeer grondige schoonmaakbeurt dienden te geven.
Niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Er mocht geen
hondenhaartje van zijn boxers meer te vinden zijn. Alles moest glimmen.
Na een aantal uren stofzuigen, boenen, soppen en poetsen zat de klus
erop.
De auto werd weer superschoon afgeleverd.
Meneer Mastenbroek waardeerde dit zeer en gaf ons een enveloppe mee,
die we thuis pas open mochten maken.
Een grote glimlach verscheen die avond om hun lippen. Erik en Bertil
Haage ontvingen voor de schoonmaakbeurt een flink bedrag. Daardoor
werd het mogelijk de Honkbalweek te bezoeken. Ze genoten van de wedstrijden en dachten aan dat fantastische gebaar.
Mastenbroek was een fijne man, die duidelijk meer deed dan officiële handelingen verrichten en de sport in Enschede van veel inhoud te voorzien.
5. Je CV bij TTT puilt uit van hoogtepunten. Naast je technische en
bestuurlijke taken was je betrokken bij zo'n beetje alle evenementen, toernooien en andere activiteiten. Je stopte daar veel energie
in, maar leverde het je ook genoeg op ? Welke activiteiten zijn je het
meest bijgebleven?

Het was Italië er in dat jaar alles aan gelegen om eens te winnen van
het Nederlandse team. De befaamde Amerikaanse coach Bill Arce, een
gerenommeerde en ingehuurde coach,
mocht toen voor het eerst beschikken
over Amerikanen met Italiaanse paspoorten. Een sterker team kon hij zich niet
wensen om Nederland weer eens van de
Europese troon te stoten.
Nadat Charles Urbanus als topwerper ,
het eerste en derde duel had
gewonnen, diende de vijfde wedstrijd de
beslissing te brengen in
Barcelona. Bertil Haage (“slechts” spelend in de tweede klasse),
uitkomend voor zijn eerste EK, loste in
de finalewedstrijd Ferry
Neuteboom van ADO af en gooide in 5
innings: 11-2-3 en werd
uitgeroepen tot beste speler van de
wedstrijd”.

Memorabele momenten bij het Nederlands team (1972-1982)
Nadat ik in 1972 voor het eerst geselecteerd werd voor het A-team, was
er een trainingskamp van drie weken op de accommodatie van de Kansas City Royals in Sarrasoto (Florida) de eerste enorme ervaring. In het
team was ik natuurlijk de grote onbekende. Bertil Haage speelde niet in
de hoofdklasse en heel weinig internationals hadden van Tex Town Tigers
gehoord.
Iedereen keek zich de ogen uit op dit gigantische complex met vier
speelvelden en werkelijk allerlei trainingsfaciliteiten die je maar kunt bedenken. Het was prachtig om drie weken door te brengen op het complex
van een grote Major League Baseball organisatie.
In ’73 mocht ik deelnemen aan het WK in Cuba.
Een totaal andere wereld dan nu. Wat een ervaring!! Spelen tegen de
beste landen van de hele wereld. Als broekie van 19 wist je nog niet alles
over Cuba. Ongelooflijk wat ik daar toen zag. Je waande je je in een film
uit de jaren ’50. Er was armoede: oude en roestige auto’s, prachtige oude
maar zeer vervallen gebouwen, arme maar vriendelijke mensen in een
communistische omgeving. Daarnaast een natuur die prachtig was.
Honkbal was en is een sport die voor Cuba toonaangevend is. Ze waren
in die jaren de onbetwiste nr.1 van de honkbal-amateur-wereld.
Elk stadion zat vol met zeer fanatiek maar ook heel sportief publiek. Geen
enkele werper tijdens dat WK was in staat geweest om Cuba van het
scoren af te houden. Behalve die avond in Havanna toen ADO-werper
Ferry Neuteboom de Cubanen 7 innings lang op 0-0 hield. Hij gooide
zoals hij het jaren later nog zou verwoorden “de wedstrijd van zijn
leven”. Dat dwong bij menigeen respect af. Toen hij zelf ook nog eens een
honkslag sloeg, gunden duizenden Cubanen hem een staande ovatie.
Ferry gooide formidabel (6-1-7) en gooide als een van de weinige Oranje-werpers een wedstrijd volledig uit. Nederland verloor uiteindelijk met
6-0.

“Het mooie daarbij was dat mijn teamgenoten Ernst Siahaya en Bert Oosterveld
en mijn latere echtgenote Wilma gniffelend temidden van de vele fans uit
het westen des lands op de tribune achter het derde honk zaten. De westerlingen kenden die opvallende nieuwe werper uit het oosten des lands
nagenoeg niet. Wie is toch die blonde knaap? Hij kan wel een balletje
gooien zeg!”
1976:
In 1976 namen we deel aan het WK in Columbia.
Daar dienden we de openingswedstrijd tegen gastheer Columbia te spelen. De kampioen van Zuid-Amerika tegen de kampioen van Europa. Dat
zou toch een vol stadion moeten opleveren?
Bij het stadion aangekomen vroegen we aan onze begeleider waarom er
duizenden mensen buiten het stadion verbleven. “De kaartjes zijn te duur
voor deze arme(re) Columbianen” was het antwoord.

1974:
Citaat: “Na het WK in 1973 in Cuba, liet Bertil in 1974 tijdens het EK
zien dat hij zijn vak als heuvelartiest verstond. Hij diende in de vijfde en
beslissende wedstrijd het tegen de Amerikaanse Italianen op te nemen.
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Twee uur later begon de wedstrijd. En we begonnen voortvarend. In de 7e
inning stonden we met 7-3 voor.
Toen begon er iets merkwaardigs. Er viel een lamp uit, toen nog één, vervolgens een aantal en het werd steeds donkerder en luidruchtiger. Toen
alle Oranjespelers zich voor de dugout opstelden, omdat er ook mensen
op het donkere veld rondliepen en in onze dug-out wilden komen, vielen
ook de allerlaatste lampen uit. Het lawaai was ongelooflijk. Na 15 minuten
begon de eerste lamp weer te branden….
Je raadt het nooit, maar toen na zo’n 25 minuten alle lampen weer brandden, zat het stadion afgeladen vol. Het stadion stond op z’n kop. Het werd
een spektakel in die laatste innings. Nederland deed er nog alles aan,
maar verloor in de verlenging met 8-7.
We verlieten teleurgesteld het stadion, maar wat we hadden meegemaakt,
is niemand meer vergeten. Wat een donkere avond was dat in Medellin.
1977:

In 1977, toen we met de Tigers
inmiddels in de eerste klasse speelden en ik als enige International niet
in de hoofdklasse speelde of uit de
randstad kwam was er een EK in
Haarlem. We hadden verschillende
oefenwedstrijden gehad en ik vond
dat het gooien prima ging. Dit gold
ook nog voor het trainingskamp dat
we vlak voor dit EK hielden.
Ik hoopte toen als starter te mogen
fungeren, maar bleek volgens coach
Ernie Meijers waardevoller te zijn als
reliever. In eerste instantie was dat
toch een beetje een teleurstelling.
Maar wanneer je iedere dag kunt
gooien, is dit natuurlijk ook prima. En de bondscoach verwoordde dat heel
beeldend: "Bertil, you have a rubber arm and you can throw ervery day!"
In de belangrijke wedstrijden tegen Italië bleek ik de “nuchtere Tukker” te
zijn, zoals de Telegraaf het omschreef, die in bijna alle vijf wedstrijden de
Italiaanse slagmensen wist te stoppen.
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In vijftien innings stond ik overdag en ’s avonds in het Pim Mulierhonkbalstadion te gooien en stond geen enkele Italiaanse run toe en hoefde slechts een
handvol hits te incasseren.
Bij de prijsuitreiking werd ik verkozen tot beste werper van het EK.
Daarnaast had ik ook de eer om - op een later moment - de eerste “Sportman
van de Gemeente” te worden.
1991:
Wat je niet zo vaak meemaakt is een selectie van slechts 10 spelers. Wat je
dan als coach helemaal niet verwacht is dat die tien honkballers kampioen van
Nederland worden. Een ploeg met 10 prachtige kerels die het spelletje als “interregio-speler” goed beheersten.
We konden het beslist een “dreamteam” noemen. Op alle manier stonden we
er. Aanvallend, verdedigend, technisch en tactisch!!
Er stonden niet 10 sterspelers op het gravel, maar er stond een TEAM. Jonge
kerels die voor elkaar door het vuur gingen.
We werden in 1991 nagenoeg ongeslagen kampioen in de leeftijdsklasse van
16 t/m 21 jaar en speelden fantastische wedstrijden. De finalewedstrijd
bijvoorbeeld in Oosterhout, waarbij catcher Eelco Kummer nog even twee
homeruns sloeg. Als beloning op dit kampioenschap volgde een door
sponsoren betaalde trip naar Californië, waar we met z’n allen ook nog eens
prachtige momenten beleefden.
En dan die Victor Jan Leurs. Hij herinnert het zich nog zo: “Ja, ik liep bij Herman
Kok (van het toenmalige uitzendbureau Euregio) het kantoor binnen en vertelde
hem dat we een sponsor zochten en dat we 10.000 gulden nodig hadden.
Waarop hij antwoordde dat hij alleen kampioenen sponsorde. Mijn antwoord was
dat wij kampioen van Nederland zouden worden en dat hij heel veel
publiciteit zou krijgen. Dit is gelukt, wij kregen het geld om pakken, jasjes e.d.
van te kopen en hij kreeg veel publiciteit. Victor zou later als directeur van
Computer SOS dames 1 sponsoren. Daarna was hij de grondlegger van de
4T-businessclub van onze dames die in 2008 en 2009 kampioen van Nederland
zouden worden. Ze werden eveneens twee keer Europees Kampioen.

5. Wil je tenslotte zelf nog iets kwijt in dit
interview?

Vergelijk dat maar eens met de situatie in het westen, waarbij sommige verenigingen hun jeugdopleiding vergeten en dan maar weer
van een andere vereniging spelers gaan benaderen.
Dat moet je toch niet willen bij de Tex Town Tigers?
Daar bouw je niets mee op; je breekt er eerder iets mee af.

In de laatste jaren merk je wel dat de animo voor
vrijwilligerswerk minder wordt. Men is minder gauw
bereid om het nodige aan te pakken. Ik hoop echter
dat die oud- honk- en softballers die hun kinderen
op de club hebben dat team gaan ondersteunen als
scorer of teambegleider.

Wat dat betreft is het wel mooi om te zien dat de tweede - en in
sommige gevallen de derde-generatie Tigers de training en coaching van (jeugd)teams op zich neemt.

En natuurlijk zou het fantastisch zijn om de trainers
en coaches die we nu hebben ook in de komende
jaren met dezelfde gedrevenheid in actie zien.
Dit om die jonge (en oudere) gretige honk- en softballers te blijven opleiden. Goede KNBSBopleidingen maken de trainers-coaches beter en
met veel enthousiasme is een hoop te bereiken met
die Tigers!

De "jongedames van ter Steege", Mieke en Martijn Smit, maar ook
mijn eigen kinderen Femke en Thijs die de beeballers afgelopen
jaar hebben getraind zijn natuurlijk mooie voorbeelden van de jongere garde van de Tex Town Tigers uit Enschede.

Wat je je misschien niet meteen realiseert is het
feit dat je als trainer/coach vaak een onuitwisbare
indruk achter laat bij deze (jonge) sportmensen.
Jouw begeleiding met hen zowel als individu, maar
ook als groep. Jouw houding t.o.v. hun (sportieve)
ontwikkeling nemen ze mee en is daarom vaak heel
belangrijk in de verdere ontwikkeling van hun leven.
Dit bleek onlangs o.a. nog uit de reacties van het
interregioteam dat in 1991 Nederlands kampioen
werd.
Tex Town Tigers moet z'n eigen talenten goed
opleiden. Dat hebben we in het verleden bewezen.
Tijdens het WK voor junioren in 2007 maar liefst 10
van de 17 spelers uit het oosten van het land!! Dat
was uniek. Jan van der Molen met zijn toenmalige
LOOT-school heeft hier een zeer voorname rol in
gespeeld.
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