1

Het vierde interview dat we in de categorie ”Verhalen uit de oude
doos” presenteren is dat met oud teambegeleider en oud-secretaris
Peter van der Zwaan.
De nimmer op de voorgrond tredende Peter was een voortreffelijk secretaris. Hij had zijn secretariële werkzaamheden altijd goed
voor elkaar. Zo verschenen verslagen van bestuursvergaderingen
de volgende dag al en waren de jaarverslagen zeer volledig. Peter
was communicatief sterk en had een goed netwerk zowel binnen als
buiten de club en schreef als secretaris/teambegeleider SB1 iedere
zondagavond een wedstrijdverslag voor de Tubantia. Die bewaarde
hij trouw, waardoor er bij het 50-jarig bestaan van de Tiges in 2011
een complete wand behangen werd met allerlei TTT-krantenknipsels,
foto’s e.d.
Peter zou vanaf 1998 t/m 2007 een belangrijke rol vervullen als deze
spil in het bestuur.
Daarnaast als teambegeleider van SB1 een man, die een goed oog
had voor allerlei zaken binnen en rondom dit team. “Een manusje
van alles” die zijn zaken altijd voor elkaar had!
Tenslotte beschreef Peter in verschillende hoofdstukken zijn wetenswaardigheden over vele jaren TTT in het jubileumboek in 2011.

2

Hoe ben jij en je gezin bij de club betrokken geraakt ?
Onze kinderen werden lid van TTT via klasgenootjes op de Prinseschool (toen
nog Stadsweide) waar Juf Gerrie van Heijst de sport promootte. Als je bij haar
wilde overgaan was lidmaatschap bij TTT bijna een vereiste. En zo gebeurde
het, dat wij ergens rond 1996 de eerste wedstrijdjes van Mieke en Joost langs
de lijn volgden op het oude knusse veld in het Stadsveld. De eerste indruk
was die van een hechte gezinsvereniging, die gedragen werd door de wijkbewoners.
Al snel werd ik gestrikt als teambegeleider. Dat ging op de Jan van der Molenmethode: jij kunt mooi de organisatie rond het team organiseren.
En dat was het begin. Een jaar later vroeg Bert Oosterveld of ik secretaris
wilde worden. Op de vraag over het tijdbestek dat het secretariaat in beslag
nam, loog hij. Hij vertelde dat we eens in de paar weken vergaderden. Uiteindelijk bleef ik hangen tot 2009, maar heb wel veel lief en leed meegemaakt.

Waren er verschillen tussen TTT op het Stadsveld en TTT op het Stokhorst?

Aanvankelijk niet, de Stadsvelders hadden eindelijk akkoord gegeven op de verhuizing en waren meteen verliefd op het nieuwe
thuishonk. We waanden ons de koning te rijk met een veldverlichting, een groot clubgebouw en de prachtige velden met sprinklers.
Drie aparte speelvelden maakten het mogelijk dat we grote toernooien konden organiseren. Al gauw kwamen er nieuwe leden en we
groeiden in ledental, maar boven de 400 dacht ik zijn we nooit gekomen. Menigeen vond dat overigens prima. De bordsponsoring
was wel een succes. Borden op het softbalveld waren vanaf de openbare weg zichtbaar, zeker tijdens lichtwedstrijden. Rond 2005
moesten we zelfs de lucht in met die borden.

Wat was je rol in je tijd bij TTT?
Mijn hart lag en ligt bij communicatie, PR en sponsoring.
Dat begon met twee-wekeljikse verslagjes aan de andere ouders van het pupillenteam van onze zoon. Dat ging dan niet zozeer over
het wedstrijdverloop, dan wel wie er wagenziek was en wie z’n schoenen vergeten was.
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Als secretaris en later ook teambegeleider van softbal 1 had ik alle
info over wat er speelde. Vanaf het
moment, dat we eind jaren negentig
verhuisden naar het huidige Cottonfield, begon ik met regelmaat persberichtjes te versturen en bouwde
zo een netwerkje op binnen de
nieuwsmedia. De naamsbekendheid steeg en daarmee konden we
met een sponsorcommissie aardig
wat bedrijven strikken.

Zo werden we in eerste instantie gesponsord door Victor Jan Leurs eigenaar van Computer SOS.
Uiteindelijk ontstond in 2004 daaruit de Businessclub 4T. Dit op initiatief van Victor-Jan Leurs en Hep Munzebrock. Beiden oud-honkballers
bij TTT. Lang duurde dit alles helaas niet. Na een aantal jaren brokkelde het af.

Wat heeft die 4-T (TTTT) businessclub eigenlijk voor TTT betekend?

Het gaf natuurlijk een boost aan de organisatie rond het team. We konden er vervoer, uitrusting voor het team en huisvesting voor speelsters en coaches mee bekostigen. Dit bood de mogelijkheid om ook buiten Enschede goede spelers aan te trekken. Een deel van de inkomsten vloeide ook in de clubkas ter dekking van extra kosten. Niet genoeg naar menig clublid. Helaas bleef dat een pijnpunt en de keerzijde van het succes. De doelstelling om de commerciële en de non-profitsponsoren zoals stichtingen en onderwijsinstellingen meer tot
elkaar te brengen, slaagde maar deels. Na 2007 eindigde de samenwerking geleidelijk.

Wat zijn je mooie en minder mooie herinneringen?
* Halloween, bij TTT al in gebruik voor het in Nederland bekend werd . Griezelen langs het veld met honkbal-1 spoken, slaapzakken mee
en de hele nacht griezelfilms kijken in het clubhuis.
* De dag, dat softbal 1 in 2004 promoveerde naar de hoofdklasse, werden ze ingehaald door een erehaag van jeugdspelers en een roos
voor iedere speelster van hun voorgangers, die datzelfde kunstje enkele jaren daarvoor ook al geflikt hadden. Wat een feest.
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* De jeugdkampen, waar niet alleen wij, maar ook veel ou
ders en seniorenleden een enorm succes van maakten.
Dwaze moeders die bergen pannenkoeken bakten, de
bonte avonden, de speurtochten.
* De succesjaren van softbal 1 in 2007 tot 2010 met twee
lands- en twee Europese titels. Gezellig met bussen vol
supporters naar Sparks bij de eerste landstitel. En bij
de terugkomst vele Tigers op het veld. Het vuurwerk
maakte het feest compleet.
* De jaarlijkse MVP-avonden (waarbij Peter van der Zwaan
hier op de foto te zien is met oud-burgemeester Peter
den Oudsten) waar we samen het seizoen afsloten en
de successen van dat seizoen vierden met de muziek
van DJ Thijs.

De beker met de "grote oortjes".

2000

Het jaar 2000 kende een diepte- en hoogtepunt. De vuurwerkramp op 13 mei sloeg ook bij TTT letterlijk in als een bom.
Iedereen die erbij was zal dat beamen. Ik wil dat hier niet verder oprakelen, maar het had wel één positief effect: de clubleden boden elkaar steun als één familie. Hier was TTT op haar
best. Dit uitte zich ook in het EK-junioren softbal voor dames
en heren. Voor het eerst een internationaal evenement op
ons veld. Een toernooi dat enkele maanden later ondanks of
juist dankzij de ramp een groot succes werd.

Welk moment tijdens dat EK2000 is jou nog het
meest bijgebleven?

Het toernooi werd die week geplaagd door veel uitval van
wedstrijden door regen. Tot na 12 uur 's avonds zelfs nog een
wedstrijd: Nederland - Israël bij de heren!

Mieke ontvangt van ESF-voorzitter Jos Gieskens en KNBSB voorzitter Theo
Reitsma de gouden medaille.
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Bijna aan het eind van het toernooi werd midden in de nacht een extra noodveld "getoverd" op het honkbalveld. De deelnemers
keken zich ‘s morgens bij aankomst de ogen uit hoe al die vrijwilligers dat voor elkaar hadden gekregen. Het programma kon in elk
geval afgewerkt worden.

Wat maakt TTT voor jou bijzonder?
Als opa van een stel beeballers kom ik weer vaker op de club. Tijden zijn veranderd, zoals de hele maatschappij continu verandert.
Maar als je goed oplet, zie je de rode draad nog in de terugkerende achternamen van oud-sporters in de nieuwe generatie Tigers.
De nazaten van de Smitjes, Wenno’s, Stolmeijers, ter Steege’s, Oosterveldjes, Haages, Polmannetjes en ga zo maar door.
Dan blijft TTT gewoon die familieclub, waar we al bijna 60 jaar bekend om staan.
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