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Het derde interview dat we publiceren is met erevoorzitter van TTT: Joop
Hassink. Hij was in de historie van de Tigers het jongst startende bestuurslid ooit. Hij was 16 jaar, toen hij als bestuurslid startte.
"Mooi dat ik ook deel mag uitmaken van de serie interviews in het kader
van ons 60-jarig bestaan. Daarmee wordt, in aanvulling op andere documenten, de historie van onze vereniging voor het nageslacht vastgelegd.
Een lovenswaardig initiatief.
Mijn bijdrage wordt opgebouwd aan de hand van een aantal schriftelijke
vragen die Jesse Maduro mij heeft voorgelegd".

Hoe ben je bij de
club betrokken
geraakt?

Eén van de eerste honkbalkampioenschappen in Enschede. Dit met de
Terriërs, de eerste honkbalclub in Enschede.
We zien Joop in de achterste rij; 6e van links.
Het Stadveld-Noord, waar we van 1964 t/m 1996 hebben gespeeld, was
eigenlijk een wijksportaccommodatie waarin een groot voetbalveld met een
klein gravelveld was aangelegd. Dit voor atleltiekgebruik. AC TION benutte
een hoogspringbak en verspringbak.
Het gravelveld was voorzien van een heuvel. Zeer eenvoudig toen! Het was
toen allesbehalve een honkbalveld. Geen backstop, geen hekwerken langs
het veld. Homeruns inside the park waren goed mogelijk met zo'n enorm
buitenveld.
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Ik was 13 jaar en zat
huiswerk te maken
toen vrienden mij
benaderden of ik
niet mee wilde gaan
naar het honkbalveld. Daar voelde ik
wel voor. Het bleek
dat je voor 10 gulden het hele jaar lid
kon worden. Na enig
aandringen bij mijn
ouders stemden die
in met dit eenjarig
lidmaatschap bij de
Terriers.
Het werd tevens
mijn kennismaking
met Nederland buiten Twente. Tot dan
was ik alleen buiten
Enschede geweest
voor familiebezoek
in Duitsland.

Heb je naast het spelen ook nog andere werkzaamheden bij TTT
verricht in al die jaren?

Nu zag ik voor het eerst de uiterwaarden langs de rivieren en de
kop-hals-rompboerderijen in het
noorden van ons land. Ik had ze
tot dan alleen in de leerboeken
gezien.
Waarschijnlijk werd ik pas een jaar
later officieel als lid ingeschreven.
Dus er moest een pak aangemeten worden. Dat gebeurde bij de
familie Wagenaar. De stof was
omgekeerde spijkerstof: lekker
stevig.

Volgens mij is er maar één functie die ik echt nooit heb vervuld:
wedstrijdsecretaris.

Welke posities heb je gespeeld in het eerste team?

Het was altijd de outfieldpositie.
Een positie die vaak als minderwaardig gezien werd. Maar zowel
Ben Takkenberg (mijn buurjongen,
die net als ik lid werd) als ikzelf werden wel gezien als de eerste echte
buitenvelders. Dankzij mijn snelheid had ik een grote reach en plukte
menig bal uit de lucht. Vanaf de tijd dat Bertil Haage de pitcher van het
team was was het vooral in de eerste en tweede inning oppassen.
Om de een of andere reden kwam Bertil altijd pas na twee innings pas
op dreef en kregen we het een stuk rustiger.
Overigens is mijn snelheid mij goed van pas gekomen.
Cees van Holstein zei altijd:” Joop slaat geen honkslagen, hij loopt ze”.
Op 29/30 jarige leeftijd ben ik gestopt met actief honkballen.
Ik was al enige jaren “hoofd” van een lagere school, deed naast deze
fulltimebaan een fulltimestudie aan de universiteit in Groningen, ons gezin zou uitgebreid worden met een derde telg én ik was penningmeester
van de vereniging. Dat was allemaal te veel.

Een opsomming van functies:
• Penningmeester 7 jaar in verschillende periodes,
• Secretaris 4 jaar in verschillende periodes,
• Voorzitter 11 jaar in verschillende periodes,
• Lid van bestuur, 4 jaar in verschillende periodes
• (gediplomeerd) coach,
• (gediplomeerd) scheidsrechter,
• Alle hieraan gerelateerde sub-functies en werkgroepen.
• Betrokken bij eerste clubbladen van Terriers. Deze werden bij ons in
de schuur gedrukt op een stencilmachine waar in die tijd je de inkt
nog vanuit een tube moest opbrengen. De tekst moest je met een
typemachine door de waslaag slaan.
• Speaker bij wedstrijden en toernooien
• Organisatie Europees Kampioenschap (2010, penningmeester)
• Wereld Kampioenschap (2007, voorzitter),
• Mastenbroektoernooi
• Aanjager sportlink gebruik en professionaliseren financiële administratie
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• Club van 50 die gelden inzamelt voor extra investeringen die niet in de
begroting passen.
• Voorzitter Raad Van Advies (moet nog actief gemaakt worden)
• Voorzitter organisatie EK softbal onder 15 in 2019.
Is niet doorgegaan vanwege Corona. We proberen dit nu in 2022 te
organiseren.
Op zestien jarige leeftijd werd ik in het bestuur gevraagd. Ik werd al snel
tweede penningmeester en nam de functie van penningmeester op achttien
jarige leeftijd over van Sietse Hofstra, de zwager van Bert Oosterveld. De
boekhouding ging in een tabellarisch kasboek. In die tijd natuurlijk op papier. Ik herinner me nog dat ik voor een correct financieel jaarverslag een
hele avond op zoek geweest ben naar een verschil van 10 cent. Een ander
memorabel iets vind ik wel dat ik een aantal jaren de contributie voor 100%
binnenhaalde. Dat betekende wel op mijn brommertje meerdere malen langs
dezelfde adressen.
We hadden een goed en gestructureerd bestuur. Ik heb hier een goed fundament kunnen leggen voor mijn latere bestuurlijke activiteiten. Ik mocht in het
bestuur zitten met grote bestuurders die belangrijk zijn geweest voor onze
vereniging: Cees van Holstein, Ton Schutter, meneer Mastenbroek.
Verder vele jaren samen bestuurd met Jesse Maduro en Bert Oosterveld.
De beste jaarverslagen en -overzichten zijn wat mij betreft door Jesse Maduro en Peter van der Zwaan gemaakt.
Het lijkt er op dat dit enigszins aan het terugkomen is.

Memorabele momenten?

• Door het hele land reizen over B-wegen. Snelwegen waren er niet vanuit
het oosten. Niet naar het noorden, het westen en het oosten. Het waren echt
dagjes uit.
• De opening van de A1 bij Holten. Het westen sneller bereikbaar
• Het trainingskamp op de militaire basis Bittburg in Duitsland. Wat een overvloed aan materiaal, wat een ballen! Het was koud en de warme drank werd
in grote ketels aangevoerd. Bij het eten van een geroosterde boterham met
spiegelei en jus d’orange komen de lekkere eetbeelden nog steeds in me op.
Als jonge vent voor het eerst in een bar met animeermeisjes.
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Sommige jongens probeerden enigszins aangeschoten binnen te komen op
de militaire basis. Maar dat verliep niet zo geweldig met de Military Police.
Coach Cees van Holstein werd ’s nachts uit bed gehaald! "Sir, are these your
men? ", was de kreet waarmee de Militaire Politie hem wakker maakte. Ik
was er niet bij.
Bouw clubhuis aan de Cornelis Troostlaan.
Onder leiding van Willem Kuiper werd daar een mooie kleine intieme kantine
gebouwd.
Allemaal staken we de handen uit de mouwen.
Verhuizing naar de Kotkampweg.
• Omdat TTT wilde dat ik als voorzitter de verhuizing naar de Kotkampweg
coördineerde werden de statuten daarvoor speciaal aangepast omdat ik eigenlijk na 9 jaar statutair moest aftreden. Een eervolle erkenning.
• Aan het einde van de verbouwing aan de Kotkampweg ging de aannemer
failliet. De curator claimde bij TTT enorm bedrag: €60.000? of iets dergelijks.
Ik zal nooit vergeten dat Bert Oosterveld en ik bij de curator zaten die dat
flinke bedrag op ons wilde verhalen. Op zijn bureau stond een bordje. De
tendens van de tekst was iets in de trant van dat niets onomstotelijker was
dan dat wat op papier stond. Ik had alle versies van de rekeningen die de
aannemer ons gestuurd had meegenomen. Ook de rekening die volgens ons
klopte. Op de vraag welke waarheid we uit de verschillende versies konden
destilleren moest de curator ons het antwoord schuldig blijven. We hebben
nooit meer iets van hem gehoord. Een financiële ramp was afgewend.
• De datum van de verhuizing was gepland. Ik was op excursie in Ierland.
Voor de verhuizing ben ik dat weekend speciaal vanuit Ierland overgekomen
om vervolgens terug te vliegen.
• Bij de verhuizing hadden we symbolisch gravel van het oude veld meegenomen. Helaas hebben we vergeten dat uit de huifkar die meereed te halen.
Europees kampioenschap 2000 op velden TTT (penningmeester).
• Financiering van dit EK was een probleem. Me tot wethouder Marco Swart
gewend. Hij kende misschien nog wel iemand. Samen daar naartoe. Ik vertrok er met 15.000,-- gulden contant op zak.
• Onze dochter Annelies in het team van Jong Oranje was één van de deelneemsters.
• Uitgeroepen tot het best georganiseerde EK tot dan.

Voorzitter van Wereldkampioenschap junioren in 2007 op de velden van
TTT.
• In januari kwam het verzoek het te organiseren omdat Polen het liet afweten. Er was een garantstelling van $100.000,-- . Desondanks een enorme financiële inspanning. Dit temeer omdat we lang op het bedrag hebben moeten
wachten. Het is financieel goed gekomen.
• Het eerste WK softbal in Europa.
• Uitstekend verlopen in geweldige ambiance.
• Verschillende keren controle bezoeken vanuit Amerika. Het meest memorabele was toen de secretaris de hotels inspecteerde. RTV-Oost wilde er graag
bij zijn.
Bij hotel De Broeierd meldde de secretaris bij draaiende camera dat de kamer
voor de voorzitter echt niet kon. ”Hoe moest dat nou als zijn vrouw moest
douchen en er een bespreking op de kamer was?” ’s Avonds was het op tv.
Ik heb toen alle bruidssuites in Twente gezien op zoek naar een geschikte
kamer voor de voorzitter.
• Snelle internetlijn vanuit het ROC. Kabel over paar honderd meter door de
bomen aan de Kotkampweg naar de backstop. Wat is dat nu 14 jaar later
anders.
Joop met Dan
Porter (de
voorzitter van
de WBSC).

Lindsey Meadows-Oosterveld.

Het Nederlands
softbalteam had
Lindsey graag
in haar selectie.
Daarvoor had
ze wel het Nederlanderschap
inclusief paspoort
nodig. Jan van der
Molen, als altijd
onverzettelijk,
heeft zich hiervoor
tot het uiterste
ingespannen. Als
wethouder kon ik
de vraag nog eens
toelichten bij
toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld. Een van mijn ambtenaren had goede lijnen naar de beslissende instantie, zodat we, binnen de mogelijkheden,
op de hoogte bleven van de voortgang. Één dag voor vertrek met het Nederlands team kreeg Lindsey haar paspoort.

Lid van verdienste en erelid (2001).

Hier super trots op. Met enige schroom spreek ik over het erelidmaatschap.
Daarbij werd vermeld dat eigenlijk een erevoorzitterschap aan de orde was,
maar dat dat om statutaire redenen niet zou kunnen. Toch werd mij een
glazen standaard uitgereikt waar dat erevoorzitterschap op stond. In de jaren
daarna werd ik ook vaak ontvangen als erevoorzitter. Nadat ik het één keer
in 2006 zelf gebruikte maakte iemand bezwaar en is het niet meer aan de
orde geweest. Overigens in het jubileumboek uit 2011 staat het wel. Overigens heb ik mij wel altijd al zodanig proberen te gedragen.

Waren je gezinsleden betrokken bij TTT?

Zeker. We hebben ze goed met het honkbal/softbalvirus kunnen besmetten.
Uiteindelijk alle drie internationals geworden. Met Marieke maakten wij als
gezin onze eerste reis naar Amerika om het WK softbal junioren bij te wonen.
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Daar leerde ik dat wij een dergelijke
organisatie ook wel aankonden.
Marieke zat in het Nederlands
juniorenteam. Daarna bracht ze
het tot het Nationale seniorenteam.
Vanaf haar 14de speelde ze in
softbal 1. Door haar weten we wat
het van ouders van jonge kinderen
vraagt als deze deelnemen aan landelijke trainingen. We hebben wat
kilometers afgelegd. En achter in de
auto het huiswerk maken.
Annelies was onze tweede
international. Zij speelde in de
selectie tijdens het EK in 2000
in Enschede. Ook zij speelde al
op veertienjarige leeftijd in het
eerste softbalteam van TTT.
Als zes jarige had ze niet zoveel
met onze sport. Dat is goed veranderd. Nu 40 jaar oud softbalt
ze nog bij de Eagles in Deventer.

Peanutballen met de familie Hassink: Rob schuin achter vader Joop met de armen in de zij, Marieke midvoor met bril en
Annelies hangt aan moeder Trees haar been.

Waren er ook dieptepunten?
Rob is wel het meest besmet. Hij
IS honkbal/softbal. Niet alleen
als speler maar ook als actief
vrijwilliger. Mooi dat hij op drieënveertig jarige leeftijd nog de
derde international in ons gezin
is geworden. Dit jaar zat hij in
het nationale Softbal herenteam
dat deelnam aan het Europees
kampioenschap in Tsjechië.
Echtgenote Trees heeft eveneens gesoftbald en was trainster/
begeleidster bij de peanuts.
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Archief.
Zeker. Ik vind het onze taak om de geschiedenis van de vereniging vast
te leggen. We moeten dus zuinig op ons archief zijn. Er is in het
verleden een penningmeester geweest die het gehele financieel archief,
dus ook mijn tabellarische kasboeken e.d., bij het oud papier heeft gezet.
Dat heeft er toe geleid dat toen een tijd het oudste archief van het secretariaat bij mij thuis stond, ik het nooit meer heb afgegeven, om zeker te
weten dat niemand het zou weggooien. Bij de verhuizing naar ons nieuwe
adres moest ik het wel afgeven wegens ruimtegebrek.

Financiële situatie.

Bestuurlijk heb ik intensief sterk samen kunnen werken met
(in alfabetische volgorde):, Bertil Haage, Henk Heegen, Cees van
Holstein, Nus Jurgens, Jesse Maduro, Bert Oosterveld, Tim Oosterveld,
Ton Schutter en Peter van der Zwaan.

Tot twee keer toe ben ik terug in het bestuur gekomen omdat de
financiële situatie in de club heel penibel was. De laatste keer in
2010/2011. Wegens drukke andere werkzaamheden kon ik mij maar
beperkt inzetten, maar heb wel een lening bij de leden kunnen regelen
die lucht gaf. Ook in de jaren daarna is er, met medewerking van

Van onschatbare waarde voor onze vereniging was en is Jan van der
Molen. Dat onze dochters de nationale teams hebben gehaald is vooral
aan hem te danken. Het softbalniveau van onze vereniging was zonder
hem nooit op die standaard gekomen die het vele jaren heeft gehad.

anderen, gewerkt aan verbeteren van de slechte balanspositie.
Bestuur.

Met lede ogen heb ik de afgelopen jaren gezien hoe zwak het bestuur
bezet was. Jarenlang was het onderbezet, wegens gebrek aan leden die
zich wilden inzetten als bestuurslid. Respect voor de mensen die deze
verantwoordelijkheid in deze situatie toch naar beste vermogen hebben
ingevuld.
De situatie heeft er wel toe geleid dat ik in 2020 samen met Tim
Oosterveld het initiatief heb genomen om tot een volwaardig bestuur
te komen. Dat is er nu gelukkig.

Vele internationals hebben aan hem te danken dat ze hun talenten
konden ontplooien!!
Een woord van dank aan allen, ook die hier niet genoemd zijn, is zeker op
zi'n plaats.
Joop Hassink

Wat zie je als verschil tussen besturen vroeger en nu?

Kort samengevat: vroeger verdeelden de mensen hun te besteden tijd
over minder zaken. Daarmee waren ze automatisch meer beschikbaar
voor het bestuurs- en vrijwilligerswerk. In deze tijd van meer
mondigheid is het besturen een stuk moeilijker geworden. Er zijn altijd
wel mensen die vinden dat het anders moet. Leden gedragen zich meer
als klant dan als betrokkene. Dat vraagt speciale vaardigheden van
bestuurders. Ik benijd ze niet. Overigens kijk ik met enige jaloersheid
naar de hockeywereld waar men dit zelfs landelijk goed op orde lijkt te
hebben.

Wat wil je nog kwijt?

In dit stuk gaat het veel over mij. Je kunt echter alleen iets in
samenwerking. De zaken die ik gedaan heb zouden zeker niet gekund
hebben zonder allereerst Trees, mijn echtgenote.
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