Verhalen uit de oude doos: Jesse Maduro
Ook dit jaar zien wij hem vaak op het veld. De altijd aimabele Jesse Maduro, verzorgt dit jaar het scorebord
bij dames -1 en beluisteren we zijn stem tijdens het omroepen van de honkbal-1-wedstrijden. Jesse,
inmiddels 79 jaar oud heeft een enorme staat van dienst bij Tex Town Tigers. Hij verrichtte in de ’70-er
jaren vele werkzaamheden bij TTT en in het toenmalige Rayon het Oosten. We zouden hem zonder
schroom een “steun en toeverlaat” van de Tex Town Tigers kunnen noemen. Een man aan wie T.T.T veel
te danken heeft.
Hoe ben je bij de Tex Town Tigers betrokken geraakt?
“Nou, dat is een grappig verhaal. Ik wilde me als lid aanmelden bij ATC (nu Giants) in Hengelo, toen ter tijd
een club met vele Antilliaanse leden. Toen kwam ik Johan Haage tegen op het honkbalveld van de
Universiteit Twente, waar honkbal-1 toen noodgedwongen speelde. Hij vertelde dat de club T.T.T. op zoek
was naar een secretaris. Op die manier ben ik aan het eind van het seizoen mee gaan lopen om kennis te
maken met het toenmalige bestuur”.
Wat is het eerste waarmee je toen aan de slag bent gegaan?
“Het eerste wat mij bezig hield was de vraag: Wat houdt de functie van secretaris
in? Aangezien ik geen bestuurservaring had, vroeg ik advies aan mijn
voorganger, maar hij had zelf ook weinig ervaring en kon mij dus niet heel veel
vertellen. Toen ben ik een aantal keren naar Apeldoorn geweest voor advies van
Elly Bos, de toenmalige secretaresse van Robur’51. Van Elly Bos heb ik heel
veel geleerd en geprobeerd dit uit te voeren bij T.T.T.
Toen ik op 1 januari 1972 in het bestuur van T.T.T. kwam, waren er maar 3
teams: 1 senioren honkbalteam, 1 adspiranten honkbalteam en 1 senioren
softbalteam”.
Het ledental was toen 59. De club die toen op het veld aan de Cornelis
Troostlaan speelde, had in Cees van Holstein een enthousiaste voorzitter, die
tevens een charismatische coach was van het eerste honkbalteam.
Ton Schutter was secretaris. Hij werd min of meer gedwongen door de heer
Mastenbroek, die directeur was van de toenmalige Dienst Sportzaken (de dienst
LOSR), maar hij was heel blij dat Jesse zijn taken overnam.
De oud-directeur sportzaken – de heer Mastenbroek - zei nog tegen Jesse:
“Mijnheer Maduro, we zijn al ruim 10 jaar bezig om het honkballen in Enschede
van de grond te krijgen, maar het lukt niet helemaal. Ik hoop dat het u wel lukt
om van T.T.T. een echte honk- en softbalclub te maken”. Jesse beloofde hem dat
hij zijn best zou doen. En dat is hem ook nog gelukt.
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“We hadden op Stadveld-Noord aan de Cornelis Troostlaan eigenlijk geen clubgebouw. Er waren 4
kleedkamers en het “kantoortje” van de wijkbeheerder Tinus Groothuis. Vanuit dat kantoortje hebben Ella
en Johan Haage een begin gemaakt met de verkoop van koffie en frisdranken, gevulde koeken en een
zakje chips.
We hebben toen – na overleg met de Gemeente - een kleedkamer mogen “verbouwen” tot een minikantine, waar Cees van Holstein een tv wist te regelen om samen naar voetbalwedstrijden te kijken. Tja,
streaming video, zoals nu met Softbaldino, kenden we niet”.
In 1973 werden plannen gemaakt voor de bouw van een clubhuis.
Om aan de nodige financiën te komen regelde Jesse een sponsoring door Huiskes Makelaars uit Hengelo
van 5 X f. 5000,=. Ook ging Jesse op pad om mensen te werven voor deelname aan de Lotto en Toto.
Dit leverde zo’n f 1000,= per jaar op en kreeg T.T.T. hierdoor ook een subsidie van de N.S.F. Toen de
financiën rond waren, kon aan de bouw van de kantine worden begonnen. In 1975 was de kantine klaar.
“Bij de opening kwam mijnheer Mastenbroek me persoonlijk bedanken, nadat hij het lintje had doorgeknipt.
Ik kon dat toen en nu nog zeer waarderen”!
In 1976 werd het tijd om een aantal commissies in het leven te
roepen voor de steeds groter wordende vereniging. In die tijd
vonden de leden en de ouders het nog een eer om gevraagd
te worden voor een functie in een commissie of als
begeleider. Jesse kreeg dan ook zelden een “neen”. De
begeleiders moesten uiteraard leren scoren en vanaf 1976 tot
heden verzorgt Jesse jaarlijks een scorecursus in de kantine
van T.T.T.
In 1979 vroeg Jesse aan de ouders van onze jeugdleden, of
ze ook zin hadden om een balletje te gooien en te slaan. Al
gauw werd er een team gevormd, dat alleen toernooien en
oefenwedstrijden ging spelen. Jesse was de eerste
herensoftbal-pitcher en Frank Boekhoudt was de catcher.
Dankzij Jesse zat T.T.T. binnen 7 jaar aan 10 teams en had
hij aan de belofte aan de heer Mastenbroek voldaan, want
het ledental was nu 173.
In 1982 begon Jesse met een groepje kinderen met
Peanutbal. Na twee jaar droeg hij dit groepje over aan Ellis
Nordsiek. In ditzelfde jaar werd Jesse door een aantal leden
De heer en mevrouw Mastenbroek bij
voorgedragen als Erelid. Het werd geen Erelidmaatschap voor
de opening van het clubhuis in 1975.
Jesse, maar hij werd benoemd tot Lid van Verdienste.
In 1985 heeft Jesse een prestatieloop georganiseerd, wat
f. 8000,= heeft opgebracht.
In 1987 is Jesse weer secretaris geworden bij T.T.T. voor een periode van 3 jaar.
Wat heeft Jesse nog meer voor T.T.T. gedaan?
3 rommelmarkten georganiseerd bij de kantine op Stadsveld-Noord..
Van 1973 – 1980: de clubkrant “Tigertje” verzorgd.
Van 1975 – 2000: begeleider van diverse teams, waar zijn kinderen in zaten.
Van 1975 – 2005: scheidsrechteren.
Van 1975 – heden: kantinediensten draaien.
Van 1980 – heden: speaker bij Softbal-1 en Honkbal-1.
In 1978 en 1988: Zowel coach- als scheidsrechterscursussen in Enschede
georganiseerd.
Van 2010 – 2016: lid van de Bondsraad van de K.N.B.S.B.

De eerste sponsoring.
“Voor honkbal-1 heb ik voor het eerst in het leven van TTT een sponsor gevonden. Deze eerste sponsor
was Huiskes Makelaars uit Hengelo. De eigenaar – Harry Huiskes - was een vriend van me. Dit voor maar
liefst 5.000 gulden en dat voor een periode van 5 jaar.

Dat was in die jaren een enorm bedrag. Reclame op de pakken, geld voor de bouw van een kantine en de
aanschaf van de eerste werpmachine voor de club. Het eerste team speelde in die jaren in de één-nahoogste afdeling van Nederland onder de naam: Huiskes Tigers”.
Scholieren die lid werden van TTT.
“Er waren, toen ik begon als secretaris, nauwelijks jeugdteams. Ik was toen onderwijzer op een lagere
school (Varvikschool) en hoorde dat Ton Schutter spontaan een Adspirantensoftbalteam had aangemeld
voor de competitie. Er waren slechts vier meisjes voor dit team. Ik heb drie weken voordat de competitie
startte zeven meisjes van mijn 5e klas bereid gevonden om lid te worden. Illustrerend was het
enthousiasme van de ouders. Ze wilden allemaal mee naar de eerste uitwedstrijd in Meppel.
Ze hoefden geen reiskostenvergoeding. Gewoon lekker een dagje uit.. We verloren alle wedstrijden, alleen
de laatste competitiewedstrijd tegen Run’71 werd gewonnen. De basis voor het softballen bij T.T.T.was
gelegd.. Jesse heeft ze 2 jaar getraind en gecoacht en heeft toen dit team overgedragen aan Jeroen van
Lexmond”.
Antilliaanse spelers en coaches.
“Bij de Antilliaanse feesten die we toch regelmatig hadden, heb ik spelers voor honkbal-1 en coaches
geworven. Michael Arendsz, Mike Rumnit, Len Johnson, Frank Boekhoudt, Junior Beaumont, Lindner de
Lima, Francis Coster, Elvis Ercicia, Stanley Kock, Victor Caldera, Terence Giribaldi, Arturo Zimmerman,
Oswaldo Henriquez en Robertico Nicolaas. En ook de dames: Alice de Palm, Fatima Cosster, Ruth Mambi
en Damisha Charles. Lindner de Lima werd speler en later coach. Stanley Kock kwam ik tegen bij
wegrestaurant Stroe, toen we naar het westen moesten voor een wedstrijd. Stanley is nu nog steeds actief
als coach”.
Je bent erelid van het rayon het oosten. Je hebt daar een hele staat van dienst!
“Ja, dat klopt. Eén van de dingen die ik toen deed was het opzetten van nieuwe verenigingen in het
oosten. Tezamen met Robur’58 waren we de clubs die het meest opvielen. Het Almelose Uitsmijters dat al
in 1955 was opgericht, heeft altijd de handicap gehad om buiten
de stad hun speelveld te hebben. De instroom van jonge
spelers bleek altijd moeilijk. Een echte grote club is het
daardoor nooit geworden. Maar er moesten in het oosten des
lands beslist clubs bij komen. Niemand zat te wachten op alleen
maar verre uitwedstrijden”.
In 1978 werd Jesse gevraagd om zitting te nemen in het
toenmalige bestuur van District Oost. Jesse heeft toen het
secretariaat van T.T.T. overgedragen aan Joop Hassink. In het
districtsbestuur kreeg Jesse de functie van propagandaman. Hij
moest proberen om nieuwe honk- en softbalverenigingen in
Regio Oost op te richten. Dit is Jesse aardig gelukt. Tussen
1979 en 1988 heeft Jesse 8 verenigingen weten op te starten.
Van deze acht zijn er nog maar drie over: Hickory in
Winterswijk, Cubs in Hardenberg en Blue Socks in Veenendaal. De overige vijf verenigingen die maar 2 á 3
jaren bestaan hebben, waren: Hittem in Haaksbergen, Astros in Heerde, Egg Mountain Runners in
Eibergen, Catch in Nijverdal.
Alleen County Hitters uit Doetinchem heeft 15 jaren bestaan. Ook is Jesse bezig geweest in Borne en
Zutphen, zonder resultaat. In 1988 is Jesse benoemd tot Erelid van District Oost.
Ook in deze periode bleef Jesse actief bij T.T.T.
Hoe waren jouw gezinsleden betrokken bij TTT?
“Op mijn beide zoons Raymond en Jeroen ben ik erg trots. Zij hebben beiden vele jaren in honkbal-1
gespeeld. Beiden onder andere als pitcher. Jeroen is in 1992 onder leiding van coach Bertil Haage
Nederlands kampioen geworden bij de zogenaamde Interregionale Jeugd. Spelers in de leeftijdsklasse van
16 t/m 21. Toen ze na het kampioenschap naar de USA mochten, heb ik de nodige voorbereidingen
getroffen voor die leuke trip”. Zelf kon ik niet mee, omdat ik naar Curaçao moest voor een begrafenis”.

“Mijn toenmalig echtgenote Etta was kunstenares. Zij heeft in de ’70-er jaren het
logo van TTT ontworpen, dat meer dan 45 jaar dienst heeft gedaan. En ik heb eerlijk
gezegd nooit zo goed begrepen waarom dit logo vervangen moest worden. Het logo
van Ajax is toch ook nooit veranderd? Dat je niet alles bij het oude kunt laten snap
ik. Vernieuwing is gezond. De aanpassing van het logo niet.
Hetzelfde geldt misschien ook voor de clubkleuren. Waar je ook maar kwam, zag je
meteen of er een team van TTT speelde. Het “rood en blauw” was een begrip. Rood
was de kleur van Terriërs, blauw dat van Ruimte. Dat waren de eerste honkbalteams
in Enschede. Nu lopen we net zoals zo veel andere teams in dezelfde uniformen rond. Soms weet je niet
wie de honkloper is of de honkman. Jammer, het lijkt wel of we ons “eigene” niet willen behouden”.
Ben je ook nog teambegeleider geweest in al die drukke jaren?
“Ik heb alle teams, waar mijn kinderen in speelden, begeleid. Toen Raymond in ’74 lid werd en gecoacht
werd door Ernst Siahaya heb ik dat team begeleid. Toen hij later met hb.1 op de zondag ging spelen, kon ik
het team van Jeroen dat op de zaterdag speelde ook begeleiden. Vanaf 1984 heb ik hb1 begeleid. Dit tot
1997. Ik was toen ook nog wel eens omroeper bij de wedstrijden. Dat was in die mooie schaftkeet, die hotel
Atlanta werd genoemd. Toen hadden we trouwens nog een scorebord, waar houten bordjes met cijfers op
bevestigd moesten worden”.
Wat zijn jouw meest memorabele momenten geweest in die actieve jaren van TTT?
“Het grootste hoogtepunt was eigenlijk wel in 1976 toen honkbal-1
(toen nog als tweede klasser) tegen hoofdklasser Dorlas Quick
speelde voor de bekercompetitie. Ik ging toen voor zes weken op
vakantie naar Curaçao, maar wilde dat duel niet missen en heb toen
die vakantie een week eerder afgebroken. Quick had toen een
topslagploeg. Vele Antilliaanse spelers, die ook in het Nederlandse
team zaten. Quick kwam nogal arrogant het veld op. Een opmerking
van “spelen ze hier nog op klompen?” toonde die arrogantie aan. Op
het veld aangekomen stond het rijen dik langs het veld. Ik denk dat er
wel zo’n 600 mensen stonden, die niets van de wedstrijd tussen een
tweedeklasser en een hoofdklasser wilden missen. We wonnen toen
met 2-1 van de jongens uit Amersfoort!! Een wedstrijd om nooit meer
te vergeten. Wat een sfeer toen binnen geheel T.T.T en wat stond
Bertil Haage “een beregoede wedstrijd” te gooien”.
“Ik word nog woedend als ik aan het dieptepunt van T.T.T denk. In 1983 speelde T.T.T in Hoogeveen bij de
Rohafo Caps. Daar bleek een HCAW functionaris rond te hebben gelopen, die aan de aanwezige T.T.Tbestuursleden vroeg om de thuiswedstrijd T.T.T-HCAW niet in Enschede, maar in Bussum te spelen voor
een x-bedrag. Zonder met de coach en de spelers van honkbal-1 te overleggen, ging het bestuur akkoord.
Dit alles wist ik niet. Net zoals het team hoorde ik dat pas een week van te voren. Niet te geloven. Toen
een bestuurslid bij me aan de deur kwam om me dit te vertellen en me vroeg om een bus voor die wedstrijd
te regelen, heb ik hem uitgekafferd en hem mijn huis uitgestuurd. Ik was ziedend”.
Naar welke teams kijk je nu graag?
Ik bekijk bijna alle thuiswedstrijden van Honkbal-1 en Softbal-1 en wanneer het kan bekijk ik ook
wedstrijden van andere teams. .

