INTERVIEW ERIK HAAGE

(via Jesse Maduro)

Jesse heeft mij enkele vragen voorgelegd om te beantwoorden, maar ik begin
toch graag eerst om iets over Jesse te vertellen.
Zoals Jesse al aangaf kwam hij via mijn vader bij Tex Town Tigers terecht.
Wat een aanwinst op dat moment voor TTT. Jesse was zeer veelzijdig, zowel
op bestuurlijk niveau als op sociaal gebied. Een verenigingsmens pur sang.
Jesse was overal en altijd als TTT-belangen moesten worden behartigd, maar
bovenal bijzonder sympathiek en verrijking voor Tex Town Tigers.
Een voetbalelftal lijkt soms op een vereniging. Je hebt de topscorer en de
flitsende links- of rechtsbuiten, maar ook de types als Jan Wouters. Ze vallen wellicht minder op, maar verzetten ontzettend veel werk. Jesse was zo’n
voorbeeld. Samen met Etta heeft hij bijgedragen tot de vereniging die het nu
nog steeds is. Gelukkig is Jesse voor TTT behouden gebleven.
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Als 9-jarig ventje werd gevraagd of ik dan niet wilde catchen. Zo ben ik eigenlijk catcher geworden.
Mijn ouders Ella en Johan, die altijd voor de
club klaar stonden en
hun kleindochter Femke, die we ook vaak op
het veld zouden tegenomen.

Hoe kwam je bij honkbal?
Wij (familie Haage) woonden halverwege de jaren zestig (en nog vele jaren
daarna) bij het honkbalveld en raakten op zaterdagmiddagen geïmponeerd
(en dat lukt snel als je 8 jaar bent) door mannen met helmen, knuppels, handschoenen en fraaie ballen. Op dat moment zaten zowel Bertil als ik op een
atletiekclub (AC TION) dat ook trainde op Stadsveld Noord, het oude honkbalveld. Toen we ons voor honkbal aanmeldden bij De Terriërs bleek al snel
dat we aardig talent voor honkbal hadden. Een groot voordeel was natuurlijk
dat we tegenover het honkbalveld woonden en eigenlijk iedere dag op het
veld te vinden waren.
In het begin was er geen honkbalkantine en dat betekende eigenlijk dat ons
ouderlijk huis een zoete inval werd voor iedereen die zelf honkbalde, trainde,
bestuurslid, scheidsrechter of toeschouwer was. Het was een geweldige tijd.
Iedereen was welkom. Gelukkig is deze verenigingstraditie voortgezet tot op
de dag van vandaag.
Hoe is jouw honkbalcarrière bij TTT eigenlijk verlopen?
Toen ik voor het eerst ging honkballen in 1966, trainde je alleen maar, met in
september een toernooi bij de Animals in Dieren.
Bertil was 11 en pitcher. De vaste catcher van het jeugdteam (destijds nog
Terriërs) was Hans Stuiver (middelbare scholier). Ernst Siahaya maakte ook
deel uit van dit team. Daags voor het toernooi in Dieren bleek Hans Stuiver
plots te zijn overleden.
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Toen Bertil in 1970 naar het eerste team ging, ben ik nog 2 jaar pitcher geweest om op 15-jarige leeftijd catcher te worden in het eerste team van Tex
Town Tigers. Dat was wennen, want sommige teamgenoten waren zo’n 12-15
jaar ouder.
De eerste wedstrijden die ik in het eerste team speelde, werden op het prachtige veld van de TH Twente (nu Universiteit Twente) gespeeld. Het oude
Stadsveld Noord was in die periode nog niet echt een honkbalveld. Het was
meer een gravelveld met heuvel waar tijdens wedstrijden een mobiele backstop (2 los verrijdbare hekken) werd geplaatst en aan beide kanten wat banken die als dug-out dienden. Toen we landelijk gingen spelen, was het voor
de honkbalbond een must om op een ‘echt’ honkbalveld te spelen. Dit werd
dus het prachtige, in de bossen gelegen honkbalveld op de TH. Bij de aanleg
van dat veld heeft men het begrip ‘werpheuvel’ wat te letterlijk genomen. Als
pitcher moest je echt de heuvel op. Door tegenstanders werd de heuvel wel
eens gekscherend de Kilimanjaro genoemd. Overigens niet door Charles
Urbanus (op dat moment de beste pitcher-honkballer van Nederland), hij viel
van de heuvel en scheurde zijn enkelband.

TTT-Caribe op de UT.

Het oude veld had nog een doel in het linksveld

Onder de bezielende leiding van Cees van Holstein maakte TTT furore in
Nederland. Van de 3e en 2e klasse landelijk belandden we uiteindelijk in 1977
in de landelijke 1e klasse. In deze klasse werden we steevast tweede. Leg
straks wel uit hoe dat kwam.
Intussen was ik geen catcher meer. Doordat ik in korte tijd 2 x mijn rechterpink brak ben ik korte stop gaan spelen. Ook met zeer veel plezier overigens. In 1980 werd TTT kampioen en promoveerden we naar de hoofdklasse.

Enige smet in mijn actieve TTT-tijd was het ‘verkopen van het mogelijke kampioenschap’ in 1983. Er leek zich een vergelijkbare situatie voor te doen als
in 1980. Het waren TTT en HCAW (Bussum) die op het kampioenschap afstevenden. Aanvankelijk leek HCAW probleemloos op de titel af te stevenen,
maar toen HCAW punten begon te morsen en TTT alleen maar won, kwam
TTT met rasse schreden dichterbij tot 3 punten met de allesbeslissende double-header tegen HCAW in Enschede. Maar totaal onverwacht als een konijn
uit de honkbalpet werd op een gearrangeerde spelersbijeenkomst medegedeeld dat de double-header niet in Enschede zou worden gespeeld, maar in
Bussum. HCAW had een nieuwe sponsor aangetrokken en wilde graag thuis
kampioen worden. Bij binnenkomst op de Vallei in Bussum, werd het liedje
‘Lente in Twente’ gespeeld. Dit was mijn laatste honkbalwedstrijd voor Tex
Town Tigers.
Je bent, samen met Bertil altijd bij TTT blijven honkballen. Nooit de behoefte gehad om bij een ‘hoofdklasser’ te gaan honkballen?
Nee, daar heb ik nooit behoefte aan gehad. In de periode dat ik de verschillende Nederlandse teams speelde, werd je nog wel eens benaderd. Kan
me nog goed herinneren dat er een delegatie van een hoofdklasseclub naar
Enschede toog om Bertil proberen over te halen, en dan mocht hij zijn ‘broer’
ook meenemen. Een (tweedehands) auto + onkostenvergoeding konden we
krijgen. En ook latere pogingen door andere hoofdklasseclubs strandden.
vroegtijdig. Bertil ontving in 1977 tijdens het EK waarin hij terecht werd verkozen tot beste werper van het EK zelfs een aanbieding van de scout van de
California Angels.Hij koos voor de Tigers! Bertil en ik zaten als een magneet
aan Tex Town Tigers. Je kunt met recht spreken over een ‘honkvast’ koppel!

Wat heeft Tex Town Tigers voor jou betekend?
Tex Town Tigers heeft grotendeels mijn jeugd bepaald. Alles wat je in die periode zocht, was aanwezig bij TTT. Ik zou de periode zo weer over doen, zonder er veel aan te veranderen. TTT bestond uit een bont maar ook heel hecht
gezelschap. Sport en vriendschap stonden hoog in het vaandel en bond mensen. Honkbal was meer dan een spelletje, het was, zoals Amerikanen zeggen
‘A way of living’. Door onze excentrische ligging (niet in de randstad) werden
we al snel ‘veroordeeld’ tot hoofdzakelijk wedstrijden in Haarlem, Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag e.o. Dit hield in dat je hele weekenden met je team op
stap was. Hier hebben we geweldig inhoud aan gegeven.
In de jeugd speelden we hoofdzakelijk in Rayon Oost. Dat waren wedstrijden
in Apeldoorn (Robur 58), Nijmegen ( 3 teams), Dieren (1x per jaar een toernooi). Het vervoer ging vaak met de Volkswagen-bus van ‘Meneer Schutter’.
Hij was zelf 2 meter 6 dus had voor vervoer van familie een bus aangeschaft.
Weet nog te herinneren dat we een wedstrijd hadden gespeeld in Nijmegen
tegen De Hazenkamp en dat op terugweg op de Waalbrug de voorruit barstte. Na alle glasscherven te hebben verwijderd werd de rit in onbedoelde ‘cabriolet’ voortgezet. Carglass bestond destijds nog niet.
Als lid van TTT voelde je je ook betrokken bij alles wat binnen de vereniging
speelde. Scheidsrechteren, coachen, oud-papier ophalen, rommelmarkten,
graafwerkzaamheden voor de kantine en ook niet te beroerd om ’s nachts na
afloop van een TTT-feest in een paardenwegen de discotafel te vervoeren.
Kortweg : een prachtige periode.
En uiteraard niet te vergeten de schitterende Haarlemse Honkbalweken die
we met z’n allen bezochten. Steevast met z’n allen achter het derde honk.
Gelukkig volgend jaar weer een Haarlemse Honkbalweek (8-17 juli 2022)
Wat is je verder bijgebleven bij Tex Town Tigers?
Wat mij verder bij gebleven is, is het aantal echte clubmensen. Het is altijd
gevaarlijk om namen te noemen, je vergeet wellicht iemand, bij voorbaat
mijn excuus maar ik doe het toch. Een vereniging draait om mensen. Met
z’n allen maak je een vereniging. Zoals ik al eerder vermeldde, heb je niet
allemaal spitsen nodig of keepers. Het gaat om de balans binnen een vereniging. Sommige mensen pakken wat eerder een functie op waar de spotlights
meer op gericht staan, anderen werken liever buiten de spotlights op de
achtergrond. Je hoort of ziet ze wat minder, maar ze zijn zo belangrijk voor
een vereniging. TTT had en heeft nog steeds heel veel echte clubmensen in
zijn gelederen. Mensen die er niet zozeer ter eigen glorie of behartiging van
belangen van eigen kinderen zitten, maar er voor Tex Town Tigers zitten. Om
er voor te zorgen dat TTT ook zijn 75 jarig jubileum kan vieren. Eigenlijk is er
geen heden zonder verleden!
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(een trotse) Ridder in de Orde van
Oranje Nassau: Jan van der Molen.

De oprichter van het honkbal en
softbal in Enschede, de heer Mastenbroek (eveneens erelid van
TTT), blijft doorbestaan in het naar
hem genoemde Mastenbroektoernooi. Hij was de man die er alles
aan had gedaan om het honkbal en
later ook het softbal in Enschede
op de kaart te zetten. Dat is prachtig. Mijn ouders, Ella en Johan
Haage, waren er vanaf het begin
al bij. Op allerlei momenten kon je
op hen rekenen. Het leek allemaal
vanzelfsprekend, maar ze hebben
ontzettend veel tijd, met liefde, in
Tex Town Tigers gestoken. Het was
hun leven. Cees van Holstein heeft
velen de liefde voor honkbal bijgebracht. Ton Schutter, Jesse Maduro, Joop Hassink op bestuurlijk
en organisatorisch vlak.

Wat zijn voor jouw de hoogtepunten geweest?
Dat klinkt als een cliché, maar eigenlijk te veel om op te noemen.
Kampioenschappen zijn altijd mooi, waarbij de beslissende kampioenswedstrijden tegen PSV in 1980 eigenlijk de kroon op het vele werk van Cees van
Holstein was. ‘Meneer van Holstein’ kwam, zag en overwon. Als luchtmachtpiloot kwam hij op de vliegbasis Twente terecht. Oorspronkelijk kwam hij uit
Haarlem, het mekka van de honkbalsport (met later de fantastische Haarlemse Honkbalweken). Cees was de grote inspirator voor velen. Een zeer
charismatisch man met veel liefde voor het spelletje. Samen met zijn Evelien,
onze vaste scoorster, hebben zij zo veel gebracht. Het gevoel is moeilijk te
beschrijven.

Rik Husers, de eerste jeugdcoach. Bert Oosterveld, niet weg te denken bij
TTT. Jan en Ria van der Molen die de enorme basis voor het softbal (samen met Jeroen van Lexmond en later Brigitte Rorink) hebben gelegd. Joop
Nordsiek als krachtige voorzitter. Johan en Ans Heutink als jarenlange steunen toeverlaat bij het softbal. Ernst Siahaya die ook vele teams getraind en
gecoacht heeft.
Nus Jurgens sr. als bindende factor binnen TTT. Uiteraard Bertil Haage als
een boegbeeld van TTT.We hebben niet voor niets veel goede pitchers bij de
honkballers gehad bij TTT. Een goed voorbeeld doet volgen.
Neem mij niet kwalijk dat ik bepaalde huidige namen ben vergeten te noemen. Door de afstand van mijn woonplaats en Cottonfields (115 km) kan ik er
helaas niet veel meer zijn. Neemt niet weg dat ik ieder weekend snel even op
teletekst (pag. 646) kijk hoe Dames 1 het gedaan heeft en op de KNBSB-site
de prestaties van Honkbal 1 volg.
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Hij loodste TTT naar de eerste klasse landelijk waar we ieder jaar een vaste nummer 2 werden. Kampioen werd altijd een gesponsorde ploeg of een
ploeg die net gedegradeerd was uit de sterke hoofdklasse honkbal destijds.
Cees moest TTT in 1979 verlaten omdat hij gestationeerd werd op de vliegbasis Ramstein (Duitsland). De afscheidswedstrijd van Cees was een memorabele. Het betrof een double-header tegen de latere kampioen de Spartaan.
Ze hadden dat seizoen ‘goed ingekocht’ en nog geen wedstrijd verloren toen
ze naar Enschede kwamen. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Spartaan. De 2e was een absolute kraker. Cees liet Bertil de eerste wedstrijd wel
ingooien, maar startte uiteindelijk met Frans Segerink als pitcher.

De Spartaan echter had besloten zijn beste pitcher, de Amerikaan Bernie
Beckmann (ex-prof), de eerste wedstrijd te laten gooien. Toen Bertil de tweede wedstrijd startte, verscheen Bernie Beckmann wederom op de heuvel.
Er ontspon zich een geweldig pitcher-duel, waarin beide werpers meer dan
15x 3-slag gooiden, waarin TTT Cees uiteindelijk beloond werd met een 2-1
overwinning. In mijn studententijd was ik ’s zomers altijd postbode. Ook die
ochtend om 6 uur beginnen op het postkantoor en dan vervolgens de post
bestellen. Ik weet nog dat ik af en toe een traan wegpinkte met de gedachte
dat dit Cees’ zijn laatste wedstrijd zou worden.
Toen Cees begin 1980 op bezoek in Enschede was en de competitie-indeling
zag, zei Cees : “Als jullie ooit kampioen willen worden, dan moet je het dit
seizoen doen!”. De competitie werd inderdaad een nek-aan-nek race tussen
TTT en PSV. Het laatste weekend moest de beslissing brengen en het toeval
wilde dat dat nou net TTT-PSV was. PSV had aan 1 punt genoeg om kampioen te worden. Een nog groter toeval was dat Willem Kuiper, onze coach dat
jaar, op vakantie was in dat weekend. Cees werd gevraagd om de laatste 2
wedstrijden te coachen. Het werd uiteindelijk de al eerder genoemde kroon
op het werk van vele TTT’ers. TTT won respectievelijk met 4-3 en 2-1 waarbij
het kampioenspunt van Bertil Haage kwam via een ‘inside the Park’ homerun.
Promotie naar de hoofdklasse was een feit.
Proost met PSV’ers (o.a. PSVcoach Ron Boot) en TTT-er Piet
Kokke na kampioenschapswedstrijd tegen PSV in 1980.

Hoe was dat hoofdklasse jaar?
Na 1 jaar was de pret over. Heeft
ook te maken met de filosofie van
de vereniging. En daar kon ik mij
volledig achter scharen. Zeker eind
jaren zeventig, begin jaren tachtig
was de hoofdklasse een sterke
competitie met veel Amerikanen,
vooral als pitcher, maar ook als zeer
gedegen slagmensen. En ook de
Antilliaanse powerslagmensen waren ruimschoots aanwezig.

De komst van Amerikanen was mede mogelijk door grote sponsoren. Een
voorbeeld ter illustratie : in 1979 werd De Spartaan uit Amsterdam kampioen
van de eerste klasse, (wij uiteraard weer 2e…). Inmiddels verbond Canon
(fotocamera’s) zich als sponsor aan de Spartaan met het gevolg dat het
hoofdklassejaar uit een volledig ander team bestond dan het team dat kampioen was geworden. Los van het feit dat TTT niet zo gemakkelijk een grote
sponsor kon vinden, paste het ook totaal niet in ons beleid. Met een enkele
aanvulling van buitenaf zijn wij met het kampioensteam van de eerste klasse
de hoofdklasse ingestapt. Gevolg : directe degradatie volgde, maar… anno
2021 staat er nog steeds een vereniging.
Voor mijzelf was het hoogtepunt dat jaar de ‘Grandslam homerun’ tegen de
latere kampioen Neptunus. Ik zag de batboys van Neptunus in de 7e inning
al de tassen inpakken, dat leek mij wat voorbarig, waarop ik met drie TTT’ers
op de honken de bal over het hek sloeg. Een grand slam!! In ieder geval nog
een keer de Telegraaf op maandagochtend gehaald dat jaar.
Zijn homeruns het summum voor de individuele honkbalspeler?
Honkbal is een samenspel tussen een individuele prestatie en teamprestatie.
Iedere slagman staat er in z’n eentje voor. Altijd weer een soort psychologisch spelletje tussen slagman en pitcher. Wat komt er aan, een harde bal,
een curve-bal, laag of hoog in de slagzone? In ieder geval niet laten blijken
welke ballen je niet wilt hebben. Ik kan het nu rustig verklappen, maar ik
sloeg altijd meteen de eerste goede bal die gegooid werd. Een mooie ‘wijdbal’ kan ook ver weg. En dan blijft een homerun natuurlijk het summum voor
de slagman. Kortstondige roem! Met regelmaat sloeg ik een bal over de hekken. Meestal in uitwedstrijden omdat het veld op Stadsveld Noord toch wel
erg groot was in het mid- linker en rechter veld. Enkele homeruns zijn me bijgebleven. Uiteraard de eerste echte homerun over het hek (1974 tegen Caribe in Groningen. Mijn latere teamgenoot en maatje Rolf van Weerden was
de pitcher). De enige keer dat ik thuis een bal in het midveld er uit sloeg was
tijdens de Twentse Kampioenschappen tegen de Uitsmijters.
In 1983 speelde TTT lange tijd mee voor het kampioenschap en stond een
double-header tegen het sterke RoHaFo Caps uit Hoogeveen gepland.
Sterk, omdat ze een drietal geweldige spelers wisten aan te trekken, waaronder pitcher Paul Groteluschen. Twee meter lang en een snoeiharde bal. Het
was een beetje ‘de dood of de gladiolen’.
Het gevecht aangaan met deze pitcher. Resultaat : 2x 3 slag en 2 homeruns.
Het was een double-header (2 wedstrijden op 1 dag) en ook in de 2e wedstrijd sloeg ik 2 homeruns (weliswaar op een andere pitcher).
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De laatste homerun die me bijgebleven is, was tegen HCAW (de uiteindelijke
kampioen in 1983). Het veld in Bussum stond bekend als een van de grotere
velden in Nederland destijds. In de 3e inning sloeg ik een bal over het hek.
De vreugde hierover was echter van korte duur, want niet veel later in de
wedstrijd kwam er een honkloper van HCAW met z’n spikes op mij af om het
dubbelspel op te breken. Ik heb dat soort acties nooit begrepen en al helemaal niet toen bleek dat ik met een slagaderlijke bloeding naar het ziekenhuis
moest.
Saillant is dat de ‘dader in kwestie’ nooit zijn excuses heeft aangeboden voor
deze absoluut idiote actie en ik hem naderhand in vele KNBSB-vertegenwoordigende functies tegenkwam. Wellicht is hij mij vergeten, ik hem niet!
Je hebt ook nog in diverse Nederlandse teams gespeeld. Hoe was dat?
Het eerste team waarin ik heb gespeeld was het zogeheten Nederlandse
BRL-Team (Babe Ruth League, 1971/1972). Dit betrof spelers in de leeftijd
van 13 t/m 15 jaar. Ik was catcher en we speelden een vijftal wedstrijden tegen Amerikaanse teams, gelegerd op luchtmachtbases in Duitsland. De eerste trip staat me nog goed bij. We moesten naar Ramstein (waar Cees van
Holstein aan het eind van zijn carrière ook gelegerd was, maar dit ter zijde).
We speelden tegen teams uit Bitburg, Wiesbaden en Mannheim. De wedstrijden waren in de middag en vooraf werd bepaald dat klokslag half 5 iedereen
stil diende te staan met de hand op de linkerborst ter nagedachtenis van de
slachtoffers die op deze dag gesneuveld waren tijdens de oorlog in Vietnam.
Vanuit speakers hoorde je de Last Post. Een zeer bijzondere ervaring.
Mijn 2e Nederlandse team was Jong Oranje (1973/1974). Met dit team speelde ik het eerste echte Europese Kampioenschap in en tegen Italië. De wedstrijden tegen de mindere goden als Spanje en Frankrijk waren formaliteiten.
De finale stond op zondagavond gepland tegen Italië. Waar de bus de voorgaande dagen vanuit het hotel meteen linksaf ging, sloeg de bus die zondag
af naar rechts. Opzet??? De begeleiding van ons team naar de buschauffeur
met de vraag waarom hij nu opeens rechtsaf ging.
Geen antwoord, de chauffeur sprak alleen Italiaans en kwam een half uur
later dan normaal aan. Prachtige palmbomen onderweg gezien in San Remo,
maar de warming-up schoot er volledig bij in.
Toen we bij het stadion arriveerden viel ons al meteen de prachtige Italiaanse
pakken van de spelers op. Waar het Nederlands team getooid ging in een
soort ‘Hollebolle Gijs’ pakken, droegen de Italiaanse spelers prachtige lichtblauwe pakken met groen-rode bies. We verloren uiteindelijk met 2-0 van
Italië.
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Een jaar later vonden de Europese Kampioenschappen plaats in Apeldoorn.
De finale werd door Jong Oranje gewonnen met 3-0. En passant werd ik uitgeroepen tot beste catcher van Europa. Aansluitend op dit kampioenschap
vertrokken we een week later met Jong Oranje voor een trip van 3 weken
naar Michigan (USA) om wedstrijden tegen regionale colleges te spelen.
Michigan was van oudsher de regio in de VS waar veel Nederlanders zich
vanaf 1800 gevestigd te hebben. Grand Rapids (de plaats van The Sullivans)
was onze verblijfsplaats. We kwamen onderweg op weg naar wedstrijden
veel bekende Nederlandse plaatsnamen tegen zoals Drenthe, Graafschap,
Zeeland, Groningen en Zutphen. In Holland Michigan speelden we voor zo’n
5.000 oud-Nederlanders die uit volle borst het Wilhelmus meezongen. Voor
aanvang van de wedstrijd ontvingen we nog een telegram van de President
van de Verenigde Staten. Hij was Gerald Ford die Richard Nixon na het Watergate schandaal kortstondig opvolgde. Gerald Ford had zijn roots in Michigan.

4e van rechtsboven ben ik. 2e van rechts is Bob Sullivan. Door deze foto te plaatsen in de lokale McDonalds was het een week gratis “Quaterpounders, French Frites en een Coke!

Vlak voordat ik aanstalten maakte om naar het grote Oranje te gaan, brak ik
voor de 2e keer mijn pink, gevolgd door een operatie. Vanaf dat moment geen
catcher meer, maar ga verder als korte stop. Bovendien ging ik daarna in
Groningen studeren in plaats van bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam.
Dit was vanuit sportief oogpunt niet handig, maar aan de andere kant was ik
toch niet bij een club uit Amsterdam, Rotterdam of Haarlem gaan spelen.

Als korte stop is het bovendien een prettige bijkomstigheid om een sterke arm te
hebben, omdat je dieper kunt spelen waardoor je bereik tussen het tweede en
derde honk groter is.

Wat is voor jou het mooie aan Tex Town Tijgers?

Los van de mooie herinneringen die ik al even meldde is het datgene waar Tex
Town Tigers in al die 60 jaren nog steeds voor staat.
Dat het altijd een vereniging is gebleven waar iedereen zich welkom voelt en
waar met respect over wordt gesproken. De historische zwarte poort bij Stadsveld Noord stond voor iedereen open en dat is op Cottonfields niet anders.
Welkom heten moet geen loze kreet zijn. Belangrijk is dat mensen zich daadwerkelijk welkom voelen. En niet alleen voor de eigen leden, maar ook voor alle
bezoekende honkbalvrienden en spelers. Alle ingrediënten hiervoor zijn bij Tex
Town Tigers aanwezig.

Er waren veel Nederlandse achternamen in de Amerikaanse line-up (van
Tongen, van Ommen, Kuipers, Elzinga, Dekker, Molenaar, Hardenberg etc.).
The Wooden Shoe All Stars bestond uit een selectie van spelers uit omgeving Holland Michigan.

Je was ook bekend om jouw sterke arm, wat kun je er over vertellen?

En het is ook een vereniging waarbij de handen uit de mouwen worden gestoken wanneer dat nodig is. Denk hierbij aan de perfect georganiseerde Mastenbroek-toernooien of de grote internationale kampioenschappen die op de
Cottonfields hebben plaatsgevonden. Een mooi voorbeeld hiervan is het EK
Softbal voor Junioren in 2000 en het WK in 2007. De weergoden waren bij beide topevenementen ons niet goed gezind, maar met vereende kracht werd een
gigantische klus geklaard. Ik herinner mij nog mijn oud-buurjongen Klaas ter
Steege, Gerhard ten Hoopen en andere leden van de fieldcrew die tot middernacht het veld probeerden te drogen om alle wedstrijden te kunnen laten
spelen. Chapeau!

Gooien is me altijd gemakkelijk afgegaan. Een gegeven dat je
meekrijgt bij de geboorte en dat je zelf verder moet ontwikkelen. De
precisie is verder een kwestie van veel gooien. Ik gooide harder dan
Bertil, maar ik had geen ‘bewegende’ bal. Als pitcher gooide ik eigenlijk alleen maar heel hard. Ik was af en toe relief-pitcher. Ik heb
ook nooit echt de ambitie gehad om pitcher te worden. Vond het ook
prachtig om vanuit het midveld een relatieve streep naar de catcher te
gooien. Of de bal als korte stop even vast te houden en dan heel hard
naar de eerste honkman te gooien. Vond het publiek ook leuk.
Als catcher was het ook handig om een sterke arm te hebben om te
overmoedige honkballers te beletten het tweede honk te stelen.
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