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Honkbal, ‘a way of life’ – Tony Agotha
de rug. Het was Mike Rumnit die mij met groot enthousiasme
verwelkomde in de gymzaal op het Stadsveld. Nadat hij hoorde dat ik uit
de VS kwam ging hij half over in het Engels en deed me blozen door te
zeggen ‘misschien heb je ook Amerikaans talent man!’ Dit was heel anders
dan de wat drogere, stuggere aanpak bij de voetbalclub en dus de eerste
goede beslissing die ik zelf in mijn leven had genomen.

Honkbal, ‘a way of life’
In 1980, tien jaar oud en vers in Enschede aangekomen, werd ik lid van
de toen nog jonge honkbalclub Tex Town Tigers. Ik had daarvoor net een
paar maanden bij de Enschedese Boys gevoetbald, het armere broertje
van Victoria. Maar, omdat ik niet of nauwelijks had gevoetbald op de
Nederlandse velden en straten, viel me vooral hoon ten deel door m’n
bijster slechte spel (dit was vlak na Nederlands hoogtij en de tweede gemiste WK finale; de lat lag dus hoog op de Hollandse trapveldjes). Dus
werd al snel het voetbal lidmaatschap opgezegd en prompt kwam een
vader en bestuurslid van de Boys bij ons thuis langs om mij over te halen
het toch nog te proberen. M’n moeder keek me vragend aan. Gedecideerd zei ik ‘nee’; want ik had net m’n eerste honkbaltraining achter
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Het was echter niet mijn eerste aanraking met honkbal. In 1976, toen ik
nog in Westport Harbor (Massachusetts) woonde, had mijn moeder punten
bij Sears & Roebuck gespaard. Daarvan kocht ze een ‘Regent’ honkbalhandschoen en twee ballen. Het was een onmogelijke handschoen, een
soort ‘vintage’ model, niet mee te vangen dus. Honkballen doe je niet
alleen, dus werd gezocht naar een lokale club. Als je van ons huis aan de
River Road naar Adamsville reed, passeerde je de staatsgrens van Massachusetts naar Rhode Island (genoemd naar het Nederlandse Roode
Eiland). Mijn huisarts – Dr. Rupert Von Trapp (de oudste zoon van de
bekende familie) had daar zijn praktijk en ik speelde regelmatig met zijn
dochter Françoise. Aan de overkant van hun huis was er een lieflijk klein
honkbalveldje: ‘the Adamsville Field’. Het is er nog. Het wordt omheind
door typische New England ‘stonewalls’, prachtige bomen en een paar
statige ‘shingled’ huizen. Achter de backstop staat een grote steen met
bronzen plak waarop de Rhode Island Red Rooster prijkt. Ik heb hier in de
zomer van 1976 met een paar trainingen meegedaan. Maar al snel werd
mijn moeder meegedeeld dat ik als ingezetene van de andere staat Massachusetts niet bij deze club kon spelen. Einde verhaal dus.
Na de zomer van ’76 ging het thuis tussen mijn ouders bergafwaarts. Mij
werd verteld dat we op ‘vakantie’ naar oma in Nederland zouden gaan. Dat
leek me wel wat. Op een koude maandagochtend in maart 1977 ging ik
zoals gebruikelijk met de gele schoolbus naar de Milton Earle School waar
we buiten les kregen. Ik zie nu nog mijn moeder tot mijn verbazing het
schoolplein oplopen om me op te halen. Miss Pettey knikte me minzaam
toe en gaf me een koude hand, terwijl de rest van de klas ons zwijgend
nakeek.

Toen we in onze auto stapten en naar het vliegveld in Boston reden vroeg ik
wanneer we terug zouden komen. ‘Nooit meer’ zei ze. Twee dagen later liep
ik in Bussum met mijn moeder en mijn 3-jarige zusje aan de hand op zoek
naar een lagere school. Het was een begin van een ‘bootcamp’ Nederlands,
georganiseerd door m’n moeder en oma: ‘s ochtends voor school tafels in
het Nederlands opzeggen, en ‘s middags na school Nederlandse boekjes
lezen (vreselijk saaie boekjes met namen als Pim en Piet doen dit en dat).
Na twee jaar bij m’n oma inwonen vonden we in 1979 eindelijk eigen woonruimte ver weg in Enschede in een ietwat troosteloze flat aan de
Lintveldebrink. Een onbekende stad, een onbekend dialect en weer op zoek
naar een nieuwe school. Na een week op de Mauritsschool, belandde ik
op de Vijverberg die er pal naast stond (m’n moeder had namelijk niets op
met experimenteel onderwijs). Ze plaatsten me in de 3de klas met meneer
Haage als onderwijzer en al snel ontmoette ik daar een ook nieuwe vriend,
mijn beste vriend Willem Hoekstra.
Meneer Haage was niet alleen onderwijzer, maar bleek veel meer te kunnen. Op de een of andere manier had hij altijd een tennisbal bij zich en in
het speelkwartier bood hij gelegenheid om te gooien. Met meneer Haage
gooien was leuk. Willem en ik leerden al vroeg ‘een meter curve’ en ‘knuckelballs’ met je lichaam te blocken, want
vangen lukte nog niet. In de winter, toen
er nog sneeuw was, gaf meneer Haage,
werper van het Nederlands honkbalteam,
ons dekking in de strijd tegen dat "tuig"
van de Marnixschool met loepzuivere
hoofd- en buiktreffers (een onderwijzer van de tegenstander was een van
de getroffenen). Bij gym vroeg meneer
Haage vaak ‘welk vakje?’. Wij wezen dan
trouw naar het allermoeilijkste vakje in het
klimrek hoog bovenin, waarna hij zonder
missen die met een kleine bal steevast
raakte tot groot ontzag. “Je moet komen
honkballen, net zoals je maatje Willem ”
zei hij op een dag. Willem was al geronseld.

Dus, trots als een pauw dat meneer Haage jou tot uitverkorene betitelde, deed
je dat.
Met Willem heb ik duizenden uren op het schoolplein, tussen de flats, en op tal
van andere veldjes en straten doorgebracht. Alles werd uitgeprobeerd en geoefend. Het was allemaal niet zonder risico, want we hadden geen ‘safe balls’.
Bij het slaan tussen de flats dwaalde er dan ook wel eens een bal af die met
een grote klap op tegen een woonkamerruit kwam. Een honkbal was duur, dus
elke bal moest worden teruggehaald. Geregeld werden we uitgescholden voor
rapalje. Een keer werd de deur opengedaan door een arme oudere die nog van
de schrik nabevend de bal aan ons retourneerde. Bij Willem in de straat woonde Joop Hassink. Die was ook van TTT en vond het dan ook niet persé een
goed idee dat twee opgeschoten knapen tussen de auto’s in de Brammelobrink
hun prille en ongeleide fastballs oefenden.
Door de jaren ’80 heen hebben veel coaches ons de basis proberen bij te brengen, Mike Rumnit, Bennie Smit, Gerhard Ten Hoopen, Ernst Siahaya, Bertil,
Erik, Jan Willem Slootweg en nog anderen. Ik heb veel aan hen te danken.
Maar in het bijzonder heeft Cees “op- het-veld-noemt-mijn-zoon-me-coach” Van
Holstein op mij een bijzondere indruk gemaakt. Tien jaar geleden schreef ik al
een stukje in het 50-jarig jubilieum boek
over het indringende advies van hem
voor de fanatieke 16-jarige bij de batting practice: “stop nou eens met steeds
homeruns te willen slaan, dan verkramp
je alleen maar en krijg je uiteindelijk veel
drie-slag. Probeer nou gewoon te focussen op het midden van de bal en steeds
door de pitcher en over het tweede honk
te slaan”. Een advies dat in feite een levensadvies bleek; honkbal ‘a way of life’
zoals Erik Haage ontviel toen hij het las.
Ik gebruik deze anekdote nog steeds als
jonge studenten langskomen en vragen
om carrière-advies.
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Van Holstein is de archetypische coach: duidelijk, straight, empathisch,
beschaafd, een man van weinig woorden en natuurlijk leiderschap. We
droegen hem als interregionaal team op handen. En hij ons.
Honkbal ‘a way of life’. Als je op TV of internet samenvattingen ziet gaat
het vaak om die homerun en de held die langs de honken loopt en het
gejuich in ontvangst neemt. Dat is jammer, want honkbal is zoveel meer.
Het is een heel speciaal en ingewikkeld spel, want het consistent goed
slaan van een bal die met 150 km/u op je afkomt en is mogelijk een van
de moeilijkste dingen om in sport te doen. Het is dan ook een spel van
falen, want als je drie van de tien keer aan slag de bal goed raakt ben je
goed, en toch is dat weinig. Het is een spel van samenwerking en opoffering doordat je soms moedwillig ‘uit’ gaat zodat een ander verder kan
om te scoren. En bovenal een spel van hersens en psychologie want de
strijd tussen werper en slagvrouw- of -man kan episch zijn. Honkbal vergt
atletisch vermogen, intelligentie en onversaagdheid.
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Het fysieke van honkbal heeft me vanaf het begin aangetrokken. Het gevoel in je handen als je een bal verkeerd raakt. Vooral op een koude dag
met een koude aluminium knuppel. Maar ook het euforische gevoel als je
een bal wél goed raakt, namelijk een perfecte botsing met optimale
energieoverdracht, alsof je door de bal heenslaat. Ik herinner me ook
de volgezogen, bruingeworden honkballen die je arm kapotmaken bij de
trainingen. Daarentegen het genot een verse, droge, lichte, hagelwitte
honkbal in je handen te nemen, over vier naden te pakken, je duim onder de bal plat gekromd, en als je gooit met je vingertoppen hard aan de
naden trekken voor een harde ‘backspin’ op het moment dat je de bal voor
je loslaat. De bal vliegt weg, maar het is alsof het een verlengde is van
je lichaam, alsof je de bal nog bestuurt
terwijl je de spin en de luchtwrijving hoort.
‘Let it ride’ is precies de manier om het
gevoel daarvan te omschrijven. De worp
is pas geslaagd na de scherpe klap in de
catchers handschoen. Een goede catcher
vangt de bal met zo’n klap, dat het lekker
voelt, het geeft vertrouwen in je arm; de
worp is af. Er is dan ook niks beroerder
dan een catcher die een bal vangt met
een doffe plof, alsof de bal in een emmer
zaagsel valt. Een gevangen line-drive na
een instinctieve snoekduik als korte stop,
als verrevelder een loper verrassen door
deze op het thuishonk uit te gooien met
een streep. In de Apple+ serie ‘Ted Lasso’,
roept de sterspeler Dani Rojas met een
grote grijns te pas en te onpas uit ‘football
is life!’ Dat is dit eigenlijk ook.
Bij TTT pikte je van iedereen je wat anders
op. Van Bertil leerde ik de slimheid van het
spel en het ontregelen van je opponent, tot
het gebruiken van je benen (zoals Nolan
Ryan).

Mijn liefde voor honkbal is daarom ook meer dan het fysieke. Het is dit
alles, en bovenal het gevoel onderdeel uit te maken van een geheel dat
meer is dan de som der delen. Ik groeide op met honkbal. Honkbal vormde
het karakter van een jonge man. Zoals ik tien jaar geleden schreef over
het eerste team van eind jaren 80 “dat het geen eenheidsworst, maar een
bont gezelschap was waarin spelers excelleerden met hun eigen talenten”.
We waren allemaal anders, hadden allemaal een andere geschiedenis,
maar zodra ‘play ball’ klonk, waren we aan elkaar verknocht.

Bovenal leerde ik van hem hoe een drop-curve te gooien, met zijn
karakteristieke grip, de wijsvinger omhooggekromd op de voorste naad.
De Amerikaanse pitchers die we over lieten komen – met name Chris
Keschock die nog Triple A met Orel Hershiser had gespeeld – konden er
maar niet over uit; ‘that’s simply not how you throw a curve’.
Hoofdschuddend probeerden ze me te overtuigen dat de druk van de
middelvinger op de naad moest komen. Ik was eigenwijs. Nu, decennia
later, kom ik erachter dat wat Bertil tot in de puntjes beheerste zowaar
een naam heeft: een ‘knuckle curve’. Ik had er geen idee van, maar het
werkte. En die slider die Bertil gooide, was perfect. Vele keren 3-slag!!

Tot mijn schaamte heb ik twee jaar geleden mezelf cadeau gedaan wat als
tiener voor mij te duur en onbereikbaar was: een Wilson A2000. Ik heb het
echt niet nodig, maar elke dag gaat het even aan en gooi ik een bal in de
‘pocket’. De geur van het leer brengt allerlei herinneringen terug. Het enige
dat ik nu nog op m’n wensenlijstje heb is die oude tijger-badge (het 60-jarig jubileum is een uitgelezen moment een ‘limited edition’ uit te brengen.

Ik herinner me daarnaast ook Matti Driessen die het geduld had en
de tijd nam om met een aandachtsbehoeftige pupil over te gooien.
Erik Haage die me aanspoorde om me vooral niet blind te staren op
honkbal, maar te investeren in mijn studie en Jan van der Molen, mijn
gymleraar op Scholengemeenschap Zuid (die hardgrondig vloekte toen
Willem en ik bij aanvang van de gymles de dure leren volleyballen met
bijna 90 mph tegen de stenen muur lieten ploffen en beschadigden).
Hij injecteerde de club met de nodige organisatie en discipline (en zie
waar het softbal nu staat). En de dames softbal die – zeg ik eerlijk – met
meer overgave trainden en speelden dan ons eerste herenteam. Zij
dwongen respect af, terwijl hun aanwezigheid leidden tot stille, hoofse
liefdes. Nog één ander persoon staat heeft een bijzondere plek in de
club: Jesse Maduro. Een man die met zijn bescheidenheid, integriteit en
menselijkheid een enorme kracht en een rustig zelfvertrouwen
uitstraalde. Bij hem voelde je als tiener veilig.
Ik besef nu achteraf als vader van vier kinderen hoe essentieel al die
andere mensen zijn geweest. De clubmensen die het onmogelijke veld
en harde gravel aan de Cornelis Troostlaan iedere keer weer bespeelbaar maakten, het gras maaiden, de lijnen trokken, de kantine bestierden, het materiaal verzorgden, de scorekaarten invulden, in een te hete
omroeptrailer ("Hotel Atlanta") de wedstrijd volgden, het Tigertje
publiceerden, en die eindeloze autoritten naar de uitwedstrijden in heel
het land verzorgden. Zonder zulke mensen die hun weekends en avonden door de week opofferden is een club onbestaanbaar en onbestuurbaar.

Het orginele logo van de Tigers uit
1968, ontworpen door Etta Maduro.

5

Wanneer ik nu in Brussel ben (als diplomatiek adviseur van de eerste
vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans) en
het Twents af en toe hoor, wordt het warm van binnen en besef ik des
te beter de afstand die ik heb afgelegd sinds dat jongetje dat in de bus
van de Wesselerbrink naar het Stadsveld die ‘ja, ja’ zei en glimlachte
naar de oudere dames die hem gedurende de reis onverstaanbaar te
woord stonden.
De tiener die op het veld en in de club op zoek was naar een plek en
zichzelf. Ik kan niet wachten totdat de wereld enigszins weer normaal
is.
En wanneer het zover is, kom ik eens langs in Enschede en nodig ik
uit wie maar bereid is om met mij op het mooie ‘nieuwe’ veld van TTT
een balletje over te gooien. Misschien kan dat wel tijdens de "viering"
van het 60-jarig bestaan van de Tigers. Hopelijk ergens in het voorjaar.
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