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The American Way

“I knew something was wrong when
I came to a locked gate”
Opvallende uitspraken uit de Amerikaanse sport
In The American Way worden bijzondere kenmerken
Door Pieter Verhoogt

en ontwikkelingen in de
Amerikaanse sportwereld

geschetst. In deze vijftigste aflevering gaat het niet
om bijzondere organisaties, prestaties of transacties, maar om opvallende, grappige uitspraken van
personen in en rond de Amerikaanse sport. Want
ook die geven een indruk van de sport als entertainmentproduct. De quotes zijn opgetekend uit diverse
verzamelbundels en - voor het beste effect - onvertaald overgenomen. Geniet ervan!
Honkbalmanager Leo Durocher
stond bekend als iemand bij wie
alles moest wijken voor de overwinning. Dat was ook zo toen
hij als korte stop het gebied tussen het tweede en derde honk
bewaakte. Hoe competitief
hij was blijkt uit een van zijn
beroemde uitspraken:
“If my mother is rounding second
base, I would trip her. I would help
her up, brush her off and tell her I am
sorry. But mother doesn’t make it to
third base.”
Schrijver Jeffrey Anbinder:
“I think NASCAR would be much
more exiting if, like in hockey, every
fifteen minutes someone announced it
was time to reverse direction.”
De Amerikaanse snelwandelaar
Ron Laird, nadat hij bij een twintigkilometerrace een verkeerde
afslag had genomen:
“I knew something was wrong when
I came to a locked gate.”

Basketballer Michael Jordan op
de vraag of hij het leuk zou vinden een rondje golf te spelen
met Detroit Pistons-center Bill
Laimbeer:
“I’ll play him as long as he doesn’t
foul me going to the hole.”
Minnesota Twins-manager Billy
Gardner, reagerend op de reeks
van blessures, pechgevallen en
scheidsrechterlijke dwalingen
waardoor zijn team langdurig
onderaan de ranglijst bungelde:
“The way things are going for me, if
I bought a pumpkin farm, I am sure
they’d cancel Halloween.”
De niet zo spraakzame New
York Mets-catcher Choo Choo
Coleman op een inleidende vraag
van interviewer Ralph Kiner
“Choo Choo, what’s your wife’s
name and what’s she like?”
“Her name is Mrs. Coleman. And
she likes me.”

De Canadese ijshockeykeeper
Jacques Plante, reagerend op de
vraag of hij ijshockeykeeper als
een normaal beroep ziet:
“A normal job? How would you like
it in your job if every time you made
a small mistake, a red light went on
over your desk and 15,000 people
stood up and yelled at you?”
Journalist Steve Rushin:
“By the age of eighteen, the average
American has witnessed 200,000
acts of violence on television, most
of them occurring during Game 1 of
the NHL playoff series.”
Comedian Paul Harvey:
“Golf is a game in which you yell
‘fore’, shoot six, and write down five.”
Na een zeer discutabele beslissing
van de scheidsrechter bestormen
enkele spelers van de Montreal
Expo’s de dug out. Coach Gene
Mauch neemt de umpire in
bescherming door zijn mannen
toe te roepen:
“The first guy who lays a finger
on this blind old man is fined fifty
bucks.”
En een mooie variant hierop,
van Jim Finks, voormalig general manager van de New Orleans
Saints (NFL), die zich na de wedstrijd netjes aan de regels houdt:
“I’m not allowed to comment on
lousy officiating”
Voormalig ijshockeyspeler en
-coach Harry Sinden, over het
talent van de legendarische
Wayne Gretzky om body checks
te ontwijken:
“The only way you can check Gretzky
is to hit him when he is standing still
singing the national anthem.”
Schrijver Dave Barry:
“If a woman had to choose between
catching a fly ball and saving an
infant’s life, she would probably elect
to save the infant’s life, without even
considering whether there were men
on base.”
Tv-commentator en voormalig
speler van de Boston Red Sox Ken
Harrelson:
“Baseball is the only sport I know
that when you’re on offense, the other
team controls the ball.”
Acteur en comedian Robin
Williams:
“They thought lacrosse was something you found in la church.”
New Mexico State Universitybasketbalcoach Weldon Drew:
“We have a great bunch of outside shooters. Unfortunately, all
our games are played indoors.”

“I’ve found that
prayers work
best when you
have big
players”
Knute Rockne

Michigan
State-footballcoach
Duffy Daugherty, reagerend op
het bericht dat zijn speler Walt
Foreman, met een cijferlijst van
gemiddeld 3.89 op een maximum
van 4.0, het team gaat verlaten om
zijn studie medicijnen te voltooien:
“We’ve learned our lesson. We won’t
recruit anybody that intelligent again.”

“You win some,
you lose some
and you wreck
some”
Dale Earnhardt Sr.

Olympisch turnster Brandy
Johnson, over winkelen voor
schoenen (zij heeft maat 3):
“It’s pretty hard to find heels that don’t
have Mickey Mouse on them.”

Pitcher Tom Seaver over de World
Series:
“It’s like the Fourth of July, New Year’s
Eve and your birthday all wrapped in
one.”

De 57-jarige profgolfer Julius Boros,
reagerend op de vraag wanneer hij
met pensioen gaat:
“Retire? Retire to what? I already fish
and play golf.”

Profbowler Don Carter, over het
verschil tussen bowling en golf:
“One of the advantages bowling has
over golf is that you seldom lose a bowling ball.”

South Carolina-footballcoach Brad
Scott, nadat zijn vrouw haar linkerenkel had gebroken en haar
rechterenkel had gekneusd bij het
verlaten van het stadion:
“She’s probably out for the season.”

Florida State University-footballcoach Steve Spurrier vertelt tijdens
een bijeenkomst voor FSU-alumni
bij wijze van grap dat er een
brandje is geweest in de bibliotheek van aartsrivaal Auburn
University, waarbij twintig boeken zijn vernietigd:
“But the real tragedy is that fifteen
hadn’t been colored yet.”

Nog eentje over blessures. Lisa
McCaffrey, vrouw van Denver
Bronco’s-receiver Ed McCaffrey,
over de zoveelste hersenschudding van haar man:
“When he didn’t remember our anniversary, I knew he was OK.”
Chicago Bulls-tv-commentator en
voormalig NBA-speler John Kerr,
over hoe hij topspeler Kareem
Abdul-Jabbar zou verdedigen:
“I’d get real close to him and breath on
his goggles.”
Comedian Jeff Foxworthy:
“If you think the last four words of
the national anthem are ‘Gentlemen,
start your engines,’ you might be a
redneck.”
NBC-golfcommentator
Roger
Maltbie, bij de beelden van voormalig toptennisser Ivan Lendl
die tijdens een celebrity-golfoernooi vijf ballen achter elkaar in
het water slaat:
“Grass isn’t his best surface.”
Autocoureur Neil Bonnett, reagerend op de vraag waarom hij een
300 pk-motor heeft gemonteerd op
zijn lichtgewicht vissersbootje:
“You hook a bass at 100 miles-perhour and it takes the fight right out
of him.”
American footballcoach Frank
Leahy:
“A school without football is in danger of deteriorating into a medieval
study hall.”

Honkballer Rocky Bridges:
“There are three things the average
man thinks he can do better than anyone else: build a fire, run a hotel and
manage a baseball team.”
Martina Navratilova, reagerend
op het bericht dat Andre Agassi
het toernooi van Wimbledon laat
schieten om rust te nemen:
“It’s like a football player who skips
the Super Bowl because he has to get
ready for training camp.”
Basketbalvedette Bill Russell, over
zijn teamgenoot bij de Boston
Celtics Gene Conley, die buiten
het basketbalseizoen als pitcher
speelde voor de Boston Red Sox:
“After the season with the Celtics, he
said he couldn’t pitch for the Red Sox
for four weeks because it took him that
long to get out of shape.”
Golfer Jimmy Demaret, na een
rondje golf met comedian Bob
Hope:
“Bob has a beautiful short game.
Unfortunately it’s off the tee.”
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