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INTERVIEW JAN VAN DER MOLEN (via Erik Haage)
… met een knipoog naar de toekomst… (zonder verleden geen heden)
Erelid Jan van der Molen is niet weg te denken bij Tex Town Tigers.
Jan heeft een enorme staat van dienst. Niet voor niets is de prijs voor
het winnende softbal team van het Mastenbroektoernooi vernoemd
naar Jan.
Het softbal bij Tex Town Tigers is enorm verbonden aan Jan én Ria
van der Molen. Al jarenlang speelt het eerste softbalteam van TTT in
de hoofdklasse en werden zij twee keer Nederlands kampioen.
En dit is niet gerealiseerd door het ‘shoppen’ bij andere verenigingen,
maar door een enorme inspanning van Jan om iedere jonge softbalspeelster, op dogmatische en inspirerende wijze de kneepjes en het
plezier van het softbal bij te brengen.
We kunnen probleemloos een zeer representatief Nederlands team
samenstellen met softbalsters die door Jan zijn getraind en
geënthousiasmeerd.
Naast Jan hebben Ria, Jeroen van Lexmond, Brigitte Rorink, Stanley
Kock en Ellis Nordsiek ook veel betekend voor het softbal bij TTT.
Jan is op verschillende manieren onderscheiden voor zijn enorme
verdiensten. In het interview zien we dan ook een gedreven sportman,
die veel heeft meegemaakt.
Het woord RESPECT is dan ook zeer op z’n plaats.

2

** Jan, je hebt gestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Groningen. Vele sporten dus gedaan, maar softbal (en
wellicht ook honkbal) neemt een bijzondere plaats in. Hoe komt?
In 1961 ben ik op 17 jarige leeftijd gaan studeren aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding te Groningen voor gymnastiekleraar. Sport in het
algemeen had mijn belangstelling, voetbal en schaatsen in het bijzonder. Op
de Academie heb ik kennis gemaakt met Honkbal en Softbal en heb in die
periode gespeeld in het honkbalteam van MESACOSA. Met dit honkbalteam
speelden wij in die tijd o.a. tegen Caribe (Groningen), WHSC (Winschoten),
Drachten, HCL (Leeuwarden). Mijn belangstelling voor honk – en softbal was
gewekt en een jaargenote van mij speelde softbal bij de Uitsmijters ( opgericht in 1955) in Almelo. Na mijn studie ging ik weer in Enschede wonen maar
ben in Almelo bij Uitsmijters honkbal gaan spelen. Al gauw ging ik daar het
softbalteam trainen en later ook het honkbalteam. In die periode heb ik mijn
trainer/coach diploma’s A en B behaald. In die tijd was het ook een uitdaging
om genoeg speelsters voor je team te krijgen c.q. meisjes en vrouwen te
interesseren voor softbal. In Almelo ging ik ‘s avonds de stad in en ontmoette daar in het Botervat (een bekende uitgaansgelegenheid in Almelo) drie
vrouwen die ik zo enthousiast kon maken dat ze de volgende dag op het
softbalveld stonden. Eén van die dames was Ria Seinen waar ik in 1968 mee
getrouwd ben. Ria is een meer dan verdienstelijk softbalster geworden en
met haar speelden we met Uitsmijters in 1972 als eerste oostelijke vereniging
in de eerste jaargang van de landelijke eerste klas.
Ook heeft Ria haar trainer/coach diploma A gehaald. Later heeft Tex Town
Tigers daar heel veel plezier aan beleefd.
Het Dr. Druijff honkbaltoernnooi op Hemelvaarstdag van de Uitsmijters was
jaren lang het uithangbord van de club. Tex Town Tigers heeft daar ook regelmatig aan mee gedaan. Het is de afdeling softbal nooit gelukt een jeugd
afdeling te ontwikkelen. Mede daardoor is het softbal bij de Uitsmijters geminimaliseerd.
Desondanks bestaan De Uitsmijters nog steeds. Ze gaan in 2022 spelen op
een nieuwe accommodatie achter het Heracles-stadion midden in een Almelose wijk. In 1975 wilde het bestuur al naar een sportveld in een wijk van
Almelo. Nu 46 jaar later is dat gelukt. Er is daar een combi honk – en softbalveld aangelegd. Hopelijk is er nu meer aanloop en kan de club zich weer
verder ontwikkelen. Hulde aan de doorzetters.

** Voor sommige mensen niet bekend, maar je was ook een zeer
goed getalenteerd voetballer. Je hebt bijna bij FC Twente gevoetbald.
Voor hetzelfde geld had je tegen Johan Cruijff gevoetbald. Waarom is
het anders gelopen? Op de foto sta je helemaal rechts.
Voetbal was mijn grootste hobby. Op 10 jarige leeftijd begonnen bij Sportclub Enschede van de pupillen tot het jeugdelftal. Daarna 4 jaar gespeeld
bij GVAV in Groningen, 2 jaar in de jeugd en 2 jaar in GVAV 2 en 3. Een
mooie tijd was dat. GVAV was de voorloper van FC Groningen en speelde
in de Eredivisie.
Johan Cruijff heb ik in Groningen zien debuteren met Ajax. Mijn idool was
en is nog steeds Abe Lenstra, die ik persoonlijk heb leren kennen. Een
onnavolgbare speler die ook in vele ander sporten uitblonk.
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Abe Lenstra in shirt van Sportclub Enschede.
Mijn talent was niet zo groot maar ik was wel enthousiast en wilde hard werken. In 1965 terug naar
Sportclub Enschede en daar werd ik in augustus
gevraagd om als amateur bij FC Twente te komen
spelen. Zij hadden nog niet voldoende spelers voor
de twee teams waar ze mee gingen starten. Dat
was natuurlijk een hele eer. Met veel plezier en
overgave heb ik twee jaar bij FC Twente gespeeld.
Te weinig talent om door te breken en in 1967 ben ik bij SV Vosta gaan
spelen en vanaf 1975 bij PW waar ik nog 40 jaar heb gevoetbald. In de
veteranen heb ik nog een of twee jaar met Peter Marinus, de vader van
Nadine, gespeeld.
** Waar was jouw eerste baan als sportleraar?
Na mijn afstuderen in 1965, heb ik eerst mijn militaire dienstplicht vervuld
en 1967 kon ik als gynastiekleraar beginnen aan de OLM huishoudschool
aan de Gerard ter Borgstraat in Enschede vlakbij de wijksportaccommodaties Noord en Zuid.
De terrein beheerder op StadsveldNoord waar ik veel mee te maken
had was Tinus Groothuis, een bijzondere man. Van hem heb ik veel
geleerd over het onderhoud van de
velden en hoe je het best de
kalklijnen kon trekken. Tinus was niet
alleen veldbeheerder maar ook nog
eens een fanatieke supporter van Tex
Town Tigers.
Later als coach van Dames 1 heb ik
hem wel eens tot enige bescheidenheid gemaand.
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Zo heb ik ook de directeur van de dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport
(LOS),dhr. Mastenbroek, leren kennen. Dat was een bevlogen man die de
sport in Enschede op de kaart heeft gezet en goed heeft gefaciliteerd.
Zijn belangstelling voor de sport en de clubs was ongeëvenaard en daar
heeft Enschede veel aan te danken. Onder zijn leiding zijn overal in Enschede wijksportaccommodaties aangelegd waar vrij gesport kon worden.
Eén van deze accommodaties was Stadsveld-Noord, het latere veld van
Tex Town Tigers. Op de meeste accommodaties werd een beheerder
aangesteld waar je je moest melden en sportmateriaal kon krijgen. Hij wist
ook van door pakken en had vaak aan een woord genoeg de zaken op een
rij te zetten. Ik kan niet ontkennen dat honk – en softbal wel speciaal zijn
aandacht had. Tex Town Tigers heeft er enorm baat bij gehad. Hij zette zijn
mensen van de dienst L.O.S. zoals Ton Schutter, Gerard Hubers en Rob
van de Ploeg in om van Tex Town Tigers een stabiele club te maken.
In 1973 vroeg dhr. Mastenbroek mij ik of niet een aantal meisjes van de
huishoudschool enthousiast kon maken om te gaan softballen. Dat heb ik
die winter gedaan in de gymzaal aan de Gerard ter Borgstraat.
Dhr. Mastenbroek kwam regelmatig kijken. Na die winter stroomden een
aantal meisjes door naar Tex Town Tigers. Er kon weer een softbalteam
gevormd worden. Meisjes van de huishoudschool die bij TTT kwamen
waren o.a. de zusjes Marga en Gera Rouw, Jacqueline Maarse, Jacqueline
van Slooten, Joke van de Horst.
Bertil Haage en Bennie Smit gingen die groep trainen en om alles af te
ronden zorgde Dhr. Mastenbroek voor alle meisjes en trainers een prachtig
mooi rood jack.
** Waarom is sport zo belangrijk voor jou?
In de begin jaren 50 kon je nog naar hartelust spelen op straat, auto’s waren er nog haast niet. Dus werd er overal op straat na schooltijd gespeeld.
Vooral voetbal; je zocht een rustige plek, maakte van jassen of ander materiaal twee doeltjes en spelen maar. Twee tegen twee, drie tegen drie, enz
. Net zoals het uitkwam en meestal zonder keeper. Iedereen speelde mee.
Zondags ging je voetbal kijken. Voor 25 cent een jongenskaartje: naar de
wedstrijden van Sportclub Enschede in het G.J. van Heekpark, Enschedese Boys in het Volkspark of Rigtersbleek op hun sportveld aan de G.J. van
Heekstraat. Rigtersbleek speelt nu nog steeds op de zelfde accommodatie.

In de winter zochten we naar plekken waar het ijs dik genoeg was en leerden we
ons zelf schaatsen op houtjes. Jarenlang heb ik op de houten Friese doorlopers
geschaatst. Je kon toen ook nog regelmatig op het Twentekanaal schaatsen.
Tochtjes heen en terug naar Hengelo werden gemaakt. Prachtig was dat.
** Als je wat anders was gaan doen, wat zou dat dan zijn geweest?
Al met al was er voor mij maar één optie: gymnastiekleraar worden. Mijn broer
Hans was mij voor gegaan en dat heeft ook mijn keuze mede bepaald. Na mijn
afstuderen als gymleraar en tijdens mijn militaire dienstplicht heb ik nog een jaar
medicijnen gestudeerd in Groningen.
Sportarts leek mij wel een mooie combinatie. Al snel bleek dat de artsenstudie
toen al zo intensief was dat ik het 1e jaar niet kon halen. Na afsluiten van de militaire dienst in 1967 kreeg ik een baan aangeboden als gymleraar aan de huishoudschool. In die baan voelde ik mij thuis en van verder studeren is toen niets
meer gekomen. In 1975 werd ik benoemd op de scholen gemeenschap Zuid. Tot
mijn pensionering in 2005 heb ik daar gewerkt. Een prachtige tijd.
Jan als catcher (links) en 3e honkman (rechts) bij de Uitsmijters in wedstrijd tegen Terriërs (dat later samen met Ruimte fuseerde in Tex Town Tigers)

Na vele jaren besloot je toch naar Tex Town Tigers te gaan. Wat was
hier de reden voor, waarschijnlijk jouw sportieve dochters Woudi,
Kerensa en zoon Simon?
In 1983 had Ria wat onmin bij Uitsmijters, zelf was ik wat minder gaan
doen en Woudi en Kerensa konden zich daar niet verder ontwikkelen en
wilden dat wel. Zij hebben zich toen aangemeld bij TTT. Woudi kon als 14
jarige aansluiten bij het 1e team o.l.v. Jeroen van Lexmond, Kerensa bij
de aspiranten o.l.v. Leen Sierts en Ria ging in Softbal 2 spelen.
Simon ging bij de pupillen spelen, maar heeft daar niet heel veel plezier
gehad. Hij had moeite met de toenmalige leiding en hield het na een of
twee jaar voor gezien.
Zelf was ik er niet aan toe bij TTT te gaan. In mijn hoofd had ik het idee
een tweede honk en softbalclub op te richten naast Tex Town Tigers. Daar
heb een jaar mee geworsteld en uiteindelijk beseft dat het een te grote
inspanning zou vergen. In april 1984 kwam Kerensa thuis met het verhaal
dat Leen Sierts was gestopt en zij vroeg aan mij of ik de taken van Leen
niet over kon nemen. Daar kon ik geen nee tegen zeggen en zo is het
gekomen…
** Toen je bij Tex Town Tigers kwam, lag er werk in het verschiet. .
Wat trof je aan en hoe ben je het aan gaan pakken?
Softbal was bezig met een opbouwfase die er heel goed uitzag.
Jeroen van Lexmond had al vanaf 1978 een hele goede jeugdgroep
onder zijn hoede waar veel perspectief in zat. Ik heb het over o.a. Carry
en Christel van Lexmond, Annet Otter, Ellen Wilbrink, Monique Soer, Ellis
Norsiek, Elsbeth Krake, de zusjes van ’t Reve en in 1983 kwam Woudi er
bij kwam daar nog bij. Alice de Palm kwam in 1984 en in dat jaar werd het
team met Jeroen kampioen en promoveerde naar de landelijke 2e klas.
De toppers uit de aspiranten Kerensa en Sonja Benneker sloten in 1985
aan en daarmee werd het 1e team sterker en sterker. Ingrid Oosterveld
kwam er in 1986 bij en de ambitie bij dit prachtige team was er om door te
stoten naar de Landelijke 1e klas.
Door Jeroen, mij zelf en Ria was de continuïteit geborgd en de talentvolle
groep speelde goed en aantrekkelijk softbal met allemaal speelsters uit
eigen opleiding. Dat leverde veel goodwill op.
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We kregen publiciteit in de krant en veel toeschouwers kwamen naar het
Stadsveld-Noord om het damessoftbalteam te zien spelen. Het bestuur
ging achter het softbalteam staan, de begeleiding was goed geregeld, Johan Heutink als teamleider, Joke van Eerten als verzorgster en in Jeroen
Hatenboer hadden we twee jaar lang een goede sponsor: “Sam Sam” Tex
Town Tigers".
We trainden twee tot drie keer in de week en de hele softbalafdeling werd
van jongs af allround op geleid. Inclusief voor alle jonge speelsters een
pitcher en catcher opleiding. Dat heeft de club veel gebracht. Het lukte in
1987 onder mijn leiding als coach met een overwinning op Cromtigers in
Krommenie kampioen te worden in de Landelijke 2e klas.
Nooit zal ik de vreugde op het veld in Krommenie vergeten en tot onze
verrassing de prachtige ontvangst bij terugkeer in het clubgebouw op
Stadsveld Noord. Twee mooie jaren in de 1e klasse volgden waarbij we de
hoofdklasse net niet haalden. Run’71 uit Oldenzaal speelde in die periode
ook heel goed en er heerste een grote rivaliteit tussen beide teams. De
onderlinge wedstrijden werden op het scherpst van de snede uitgevochten. Desalniettemin hebben we samen met Run’71 met Pasen 1989 aan
een meerdaags toernooi in Nice (Frankrijk) meegedaan. De reis werd
met een Duitse bus gemaakt. Opstappen over de grens bij de Knalhutte.
Die tocht was onvergetelijk. In Nice waren wij de favoriet maar Run werd
eerste en wij tweede. De eerste buitenlandse trip van het softbalteam was
er een om nooit te vergeten.
In de jaren ‘70 en in de beginjaren ’80 was de honkbal met de prachtige resultaten, waaronder één jaar hoofdklasse in 1981 overheersend.
Volgens mij kwam dat door jarenlange inzet en kwaliteit van Cees van
Holstein. Terecht uitgeroepen toen door KNBSB tot coach van het Jaar.
Na Cees heeft honkbal 1 niet meer zo’n continuïteit in de trainer/coaching
gehad en is de aandacht, zoals beschreven, langzamerhand meer naar
het softbalteam gegaan.
** Wat wilde je nog meer doen om de dames te ontwikkelen?
Met talentvolle speelsters gingen we naar try-outs voor de Nederlandse
jeugd selectieteams. In september 1984 met Annet, Sonja, Woudi en Kerensa naar Breda gereden voor een try-out voor Jong Oranje 1987.
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Woudi en Annet werden daarna uitgenodigd voor de voor selectie van
Jong Oranje. Woudi heeft uiteindelijk de definitieve selectie van Jong
Oranje 1987 gehaald en heeft het WK Junioren in Oklahoma in de VS
gespeeld. Daarna is zij in 1989 de eerste softbal A-international van Tex
Town Tigers geworden. Sonja Benneker heeft het Nederlands B-team
gehaald. Sinds die tijd zijn we steeds met jong talentvolle speelsters – en
daarvan hadden we er veel - naar try-outs gegaan en dat heeft ons een
stroom van Jong Oranje speelsters en A-internationals opgeleverd. Hulde
aan al die speelsters die er zoveel voorover hadden om dat te bereiken.
** Jullie hebben beiden het nodige aan de opleiding gedaan van veel
softbalsters en het nodige bereikt.
Vanaf 1994 hebben Ria en ik de aspiranten en pupillen onder onze hoede
gehad. Al die jaren had TTT in beide categorieën maar één team. Talentvolle speelsters en iets minder talentvolle speelsters speelden samen in
een team. De pupillen trainden twee keer in de week , de aspiranten drie
keer in de week. Al die speelsters kregen vanaf 9 jaar één keer in de week
zowel pitcher als catchertraining.
Pupillen en aspiranten beschikten altijd over voldoende pitchers en catchers. Jacqueline Knol ging 1996 als pitcher mee met het Nederlands
Softbalteam naar de Olympische Spelen in Atlanta. Na Woudi van der
Molen, catcher, was zij de tweede speelster van TTT die het Nederlandse
team haalde.
Elk jaar werd het spelniveau van onze jeugd nu beter met als hoogtepunt
het jaar 1998. Ria werd in Bladel Nederlands Kampioen bij de aspiranten. Het team speelde daar prachtige wedstrijden, met Linda ter Steege in
een hoofdrol, waar de toeschouwers vol bewondering naar keken en dat
ook aan Ria kenbaar maakten. Iets waar Ria nog steeds heel trots op is.
Op dat zelfde moment werd ik in Velsen met de pupillen ook Nederlands
Kampioen. Dat waren de eerste Nederlandse Kampioenschappen van de
softbal jeugdteams van Tex Town Tigers. Inmiddels had Softbal 1 drie jaar
in de hoofdklasse gespeeld van 1996 tot 1998. Doordat het reizen teveel
werd voor de toenmalige selectie is besloten 1999 niet in de hoofdklasse
uit te laten komen. De jonge talenten waren nog niet zo ver om dat over te
nemen. Er volgde nog een Nederlands Kampioenschap Pupillen in Bussum in het jaar 2000. Dat zelfde jaar organiseerde Tex Town Tigers het

EK Softbal junioren waarin het Nederlandse team al met veel TTT speelsters uitkwam. Ria werd met de aspiranten in 2002 ook weer Nederlands
Kampioen in Apeldoorn. Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de
talenten was de start van de Softbal groep aan de Loot school Zuid in
Enschede. Alkmaar, Rotterdam en Utrecht hadden ook van deze groepen
en er werd een aantal malen tegen elkaar gespeeld. Alles onder schooltijd, zodat de meisjes ook de trainingen bij hun eigen club konden volgen.
Dit heeft de ontwikkeling van de speelsters goed gedaan. Vele van deze
meisjes zijn in de nationale jeugdteams terechtgekomen. Daarna werden
door TTT jeugdteams, ook de junioren, nog een aantal malen het Nederlands Kampioenschap behaald.
Brigitte Rorink bij de pupillen en Stanley Kock bij de aspiranten en junioren, die het stokje over hadden genomen, hebben daar een belangrijke rol
in gespeeld.
Al met al kon door de ontwikkeling van deze talenten het eerste Softbalteam in 2005 wederom in de Hoofdklasse uitkomen. Nadat in de jaren ‘90
Marieke Hassink ook al het
Nederlands team bereikte,
stroomden er in de jaren daarna via de Nederlandse jeugdselecties veel meisjes door
naar het Nederlands Softbal
Team. Tex Town Tigers kan
daar heel trots op zijn. In 2007
werd het WK Junioren in Enschede georganiseerd. Onvergetelijk. De TTT talenten
waren prominent aanwezig.
Uiteindelijk werd het hoogste
bereikt, na 25 jaar talentontwikkeling, het eerste Landskampioenschap bij de Senioren in 2008. In de bakermat
van het Softbal, Haarlem,
werd tegen Sparks de eerste
titel binnengehaald.
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Veel meegereisde toeschouwers, waaronder Ria en ik, waren er getuige van. Wat gaf
dat een goed gevoel.
Het Nederlands team mocht weer meedoen
met OS, nu in Peking en van Tex Town
Tigers maakten Petra van Heijst (links) en
Britt Vonk (rechts) deel uit van dat team.
Dat we geen eendagsvlieg waren bewezen
we in 2009 met het tweede achtereenvolgende kampioenschap behaald tegen Terrasvogels in Enschede. Een bijzonder jaar
2009: het Nederlands team dat met meer
dan de helft uit speelsters van Tex Town
Tigers bestond werd Europees Kampioen in
Valencia in Spanje.
Terugkijkend heeft Tex Town Tigers Softbal
een fantastische ontwikkeling doorgemaakt.
Van een klein clubje in de regio naar een stabiele hoofdklasseclub. De
club heeft nationale en Europese bekendheid gekregen. Toch heeft het
softbal het nationaal moeilijk. Het aantal leden is dalend, ondanks het
harde werken van veel vrijwilligers bij de clubs. Vooralsnog gaat het bij
TTT goed maar we moeten waakzaam blijven. We moeten zorgen dat de
instroom van nieuwe jonge leden door blijft gaan. Dat maakt het mogelijk
ons niveau vast te houden. Het ontwikkelen van goed opgeleid kader is
daarbij van levensbelang. Dat is de opdracht waar club de komende jaren
voor staat.
** Wat is het allerbelangrijkste om een jonge (getalenteerd of niet
getalenteerd) speelster het plezier in softbal bij te brengen?
Talentvolle speelsters bewandelen vaak een snelle route, minder talentvolle vaak een langzamere route.
De kunst van het trainen en coachen is dat beide types zich op de trainingen en bij wedstrijden zich op hun gemak voelen en er plezier in hebben.

Beide types moeten elkaar leren waarderen en kunnen van elkaar leren en
kunnen dan samen een goed team vormen.
Niet te veel voor de winst gaan maar de speelsters opleiden.
Uiteindelijk levert dat op termijn de winst op, gebaseerd op kwaliteit. Daarnaast is het mijn mening zo dat in welke sport dan ook en zeker bij honk
– en softbal de spelers allround ontwikkeld moeten worden. Van af 8 à 9
jaar alle spelers alle posities leren spelen inclusief het pitchen en catchen.
Zeker tot en met een jaar of 14. Daarna één of twee posities door ontwikkelen. Dit kost tijd maar levert iets moois en structureels op. Veel trainers
denken aan winnen en te weinig aan opleiden.
** In 1999 werd je al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau,
en daar kwam in 2020 de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij. Wat doet dit jou?

Tex Town Tigers en de Sport – en IJsvereniging Enschede (S.IJ.E) hadden
mij daartoe voorgedragen.
De bevordering tot Ridder is helemaal niet in mijn hoofd opgekomen.
Mij werd gevraagd door Nadine Marinus op een zaterdag op het veld te
komen omdat het eerste softbalteam een verrassing voor mij had. Mijn
eerste gedachte was: "Moet dat nou?". Maar goed; samen met Ria, die
alles wist en geheim heeft gehouden, naar het veld. Bij aankomst zag ik
Joop Hassink op de hoek van het clubhuis staan en ik dacht wat moet die
hier nou. Even later zag ik allemaal familie, vrienden en bekenden. Wat
heeft de verrassing van Softbal 1 hier nu mee van doen, dacht ik nog. Pas
op het veld kreeg ik door wat er komen ging toen ik Wethouder Niels van
de Berg aan zag komen. Naast mijn benoeming kreeg ik na een toespraak
van Nadine een boek van Softbal 1 aangeboden voor mijn jarenlange
bijhouden van de statistieken. Dit heeft mij erg geraakt. Het is een levensgeschenk, 50 speelsters, oud-speelsters, familie en bekenden hebben
in het boek iets over mij geschreven zoals zij mij in de afgelopen 40 jaar
hebben ervaren. Deze soms ontroerende en allemaal positieve stukjes
hebben mij geraakt en ik ben er trots dat ik dit van het softbalteam heb
gekregen.
** Jan en Ria, jullie ontvingen beiden De Nol Houtkamp Award. Een
prijs die voor de eerste keer aan een echtpaar werd uitgereikt.

Beide keren was het voor mij een totale verrassing maar wel heel eervol
deze benoemingen te ontvangen. De eerste keer werd ik naar het stadhuis
gelokt en pas daar kreeg in de gaten dat er wat bijzonders aan de hand
was en ontving ik van Burgermeester Mans het lintje.
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Deze werd in 2000 aan Ria en mij uitgereikt
vanwege de jarenlange opleiding van
jonge softbalsters en de goede resultaten van
deze meisjes bij de pupillen en aspiranten van
TTT.
Waar die uitreiking was weten we allebei
niet meer. Het was de tweede keer dat deze
Award werd uitgereikt. In 1999 was Bram van
de Werf de eerste die de award uitgereikt
kreeg. Hij was jarenlang de opleider van de
pitchers, jong en oud, bij Terrasvogels en de

Oranje selecties. Een hele eer om na zo'n man de award te ontvangen.
Wij zijn er trots op.

**Je bent ondanks je
enorme kwaliteiten als
mens, coach, organisator
niet iemand die graag op
de voorgrond staat.

De naamgever van de award, Nol Houtkamp, hebben wij persoonlijk ook
goed gekend. Jarenlang was hij coach van het Nederlandse Softbalteam
en hoofd van de trainersopleiding. Onder zijn leiding heb ik eind jaren '60
mijn coach diploma's behaald. Daarna hebben Ria en ik hem nog regelmatig ontmoet.

Zo herinner ik mij een
interview met de Tubantia
waarin jij met klem vroeg
een teamfoto af te beelden.
Waar komt dit vandaan?

** Jouw naam is ook verbonden aan tal van toernooien op de Cottonfields. Het Mastenbroek-toernooi dat je vanaf het begin al bijna
veertig jaar samen met Bertil Haage, Frits Vennink en later ook met
Joop Hassink en Alida ter Steege organiseert, is daar een voorbeeld van. Hoe komt het dat dit laatste toernooi, met zowel nationale
als internationale uitstraling, inmiddels alweer bijna 40 jaar wordt
georganiseerd?

Ik besef heel goed dat alles wat ik heb gedaan alleen maar mogelijk is geworden doordat Ria altijd achter mij is blijven staan en door de speelsters
die mij enthousiast hebben gehouden en daarmee veel hebben terug
gegeven. Zij verdienen allemaal een ereplaats.

Zelf ben ik al lang bij het Mastenbroek-toernooi betrokken, maar zeker
geen 40 jaar. Dat het toernooi nationaal en internationaal zo’n uitstraling
heeft gekregen is in de eerste plaats een verdienste van Bertil Haage.
Hij is de drijvende kracht in de organisatie. Hij heeft een geweldig netwerk van contacten opgebouwd, zowel lokaal, landelijk als internationaal.
Iedereen kent Bertil en Bertil kent iedereen. Hij is met stip het uithangbord
van de club. Wie Bertil Haage zegt, zegt Tex Town Tigers. Alle teams uit
binnen – en buitenland komen met heel veel plezier naar het Mastenbroektoernooi. Zeker ook omdat het kwalitatief een van de sterkste toernooien van Europa geworden is. Iedereen wil daar bij zijn.

** Je bent een verenigingsman pur sang. Hoe zie jij heden ten dage
de ontwikkeling van sportverenigingen/sportclubs? Blijft Tex Town
Tigers in dat kader niet een prachtige vereniging En waar ligt de
kracht van TTT?
Een van de uitgangspunten van Tex Town Tigers is altijd geweest om
eigen speelsters op te leiden. Niet lobbyen bij andere clubs, maar een
eigen instroom creëeren en daar mee aan de slag gaan.
Het ontwikkelen van het Enschedees School Beeball Toernooi,opgezet
naar een idee van Frank van Heijst, is daar een voorbeeld van. Daarnaast kent de club een uitgebreid verenigingsleven waar veel vrijwilligers
zich binnen allerlei commissies maximaal zich inzetten. De sfeer in de
club spreekt heel veel ouders aan, zodat zij hun kinderen vertrouwd bij de
club kunnen laten spelen en ontwikkelen. Ook komen speelsters komen
hierdoor graag naar TTT.
Het is toch fantastisch dat onze club een record international heeft opgeleverd in de persoon van Britt Vonk met 172 wedstrijden.
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Wat het schaatsen betreft is het deelnemen
aan de Elfstedentocht en het Elfstedenkruisje te
behalen een droom geweest die is uitgekomen.
De tochten waaraan ik heb deelgenomen staan
in mijn geheugen gegrift. Speciaal de tocht van
1963. Ik was 18 jaar en zat in het tweede jaar op
de Academie in Groningen. Het was in die winter
van ‘62-’63 berekoud en het ijs was overal sterk
genoeg om te schaatsen. Er werd zelfs op het
IJsselmeer geschaatst en het ijs was zo dik dat
er ook met auto’s over gereden kon worden. Wel
was er ook veel sneeuw gevallen zodat het heel
veel moeite kostte het ijs sneeuwvrij te maken.
Meestal was er niet meer dan een 1 à 2 meter
breed baantje om te schaatsen.

Daarnaast een speelster met een uitzonderlijke clubtrouw: Nadine
Marinus met 736 wedstrijden in Softbal 1. Beide speelsters zijn ook
niet uitgespeeld. Landelijk unieke prestaties. Tex Town Tigers heeft
ook nog eens drie leden (Bertil Haage, Joop Hassink, Jan van der
Molen) die een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen vanwege hun vrijwilligerswerk bij de club.

** Jan, jij hebt de Elfstedentocht uit geschaatst. Was dit een
hoogtepunt in jouw sportieve leven?

Ik heb me aangemeld kreeg een laag startnummer, waardoor ik vroeg kon
starten. In de tweede groep om 06.20 uur. Vanuit een garage starten, een
kleine 800 meter lopen naar het van Harinxmakanaal, onder het licht van
carbidlampen mijn houten schaatsen ondergebonden en hup onderweg
naar Sneek. Overal sneeuw, slechts een smalle baan was beschikbaar en
het was donker. Aangekomen bij het Slotermeer werd het licht en voor mij
uit zag ik een wit sneeuwlandschap waarin een smal lint van achterelkaar
rijdende schaatsers zich voortbewoog. Onvergetelijk. Bij Hindelopen klunen
over de dijk en toen het uitzicht over het IJsselmeer. Uniek om over het IJsselmeer te schaatsen. In ’85, ’86 en ’97 kon die route niet geschaatst worden. Het stuk tussen Bolsward en Franeker was gigantisch slecht, kwalsterijs, schaatsen was bijna onmogelijk. Het was vallen, opstaan en door gaan.
Er kwam een bericht door dat je voor 17.00 bij Franeker moest zijn, anders
mocht je niet verder schaatsen. Die stempel van Franeker heb ik gehaald,
maar een uur later zo rond 18.00 uur, het werd alweer donker, werden we
alsnog van het ijs gehaald. Normaal mag tot 24.00 door geschaatst worden
om Leeuwarden te halen, maar nu waren de omstandigheden zo slecht:
donker, sneeuw, slecht ijs. De baan was bijna niet meer te onderscheiden,
waardoor men besloot de controle posten te sluiten. De mensen werden
van het ijs gehaald.
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Het verhaal gaat dat er mensen uit een weiland zijn gehaald die dachten
dat ze nog op het ijs waren. Door de sneeuw was de baan niet meer te
vinden. Van de 10.000 deelnemers hebben er iets meer dan 100 het
Elfstedenkruisje gehaald. Nu zoveel jaar later vind het nog steeds jammer
dat ik het toen niet gered heb.
Jan in gesprek met Reinier Paping, winnaar van de Elfstedentocht van
1963.

In de barre wedstrijdtocht was het Reinier Paping die de sterkste
was. Dat hoorde ik pas ’s avonds toen ik weer in Leeuwarden terug
was. Over Reinier Paping is daarna veel gesproken en geschreven
en dat heb ik altijd met veel interesse gevolgd. In 2003 was het 40
jaar na de tocht en toen heb ik hem persoonlijk ontmoet. Dat was
voor mij een heel bijzonder moment! Ik voelde toen pas hoe groot
de impact van de Elfstedentocht op mijn leven is geweest.
In 1985 en 1986 heb ik 22 jaar na die tocht van ‘63 weer meegedaan en wel mijn Elfstedenkruisjes binnen gehaald.
Deze tochten werden gewonnen door Evert van Benthem en kenmerkten zich door een enorme publieke belangstelling en een dag
lange TV-uitzending. Het ijs was goed, er lag weinig sneeuw en
door mijn vroege starttijd kon ik beide keren voor 18.00 uur de finish
halen.
In 1997 kon ik niet starten vanwege een rugblessure.
Die Elfstedentochten zijn onuitwisbaar, fantastisch. Ik ben tot op
heden lid van de Elfstedenvereniging gebleven. Het rijden van de
tocht zit er nu voor mij niet meer in.
** En tot slot : Welke adviezen zou jij de huidige softbalspeelsters en honkbalspelers bij TTT mee willen geven om plezier in
hun sport te blijven houden?
Met plezier trainen en spelen, inzet tonen, hulpvaardig zijn, open
staan om je spelniveau te ontwikkelen en je op allerlei manieren
inzetten voor de club.
Uiteindelijk krijg je daar heel veel voor terug.....…
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