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THE AMERICAN WAY

“Fans, I have just  
been informed that 
the fat lady is the  
queen of Holland”

In The American Way worden bijzondere kenmerken en ontwikkelingen in de Amerikaanse  
sportwereld geschetst. In deze 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. Enjoy!

DOOR PIETER VERHOOGT

Voormalig New York Yankees-grootheid 

Mickey Mantle:

“During my 18 years I came to bat almost 

10,000 times. I struck out about 1,700 times 

and walked maybe 1,800 times. You figure 

a ballplayer will average about 500 at-bats 

a season. That means I played seven years 

without ever hitting the ball.”

College-basketbalcoach Jerry Tarkanian, 

gevraagd naar het geheim achter zijn 

succes:

“The secret is to have eight great players 

and four others who will cheer like crazy.”

Baltimore Orioles-pitcher Mike 

Boddicker beschikte niet over een echt 

harde fastball. Toen tijdens zijn periode 

bij de Toronto Blue Jays een worp van 

hem tot verrassing van zijn teamgeno-

ten werd geklokt op 88 mijl per uur, wist 

teamgenoot Mike Flanagan hoe dat 

kwam:

“We forgot to factor in the Canadian exchange 

rate. So it was really only 82 miles per hour.”

Voormalig NHL-speler Jeremy Roenick, 

reagerend op de opmerking dat hij 

soms wat lastig is in de omgang:

“Yeah, I’m cocky and I am arrogant. But 

that doesn’t mean I’m not a nice person.”

Voormalig New York Yankees-speler en 

later radio- en televisiecommentator 

Phil Rizzuto:

“I’m glad I don’t play anymore. I could never 

learn all of those handshakes.”

Honkballegende ‘Yogi’ Berra stond 

bekend om zijn korte, meestal wat dom-

mige antwoorden en oneliners. Om toch 

wat spontane reacties bij Berra los te 

krijgen bedacht interviewer Ken 

Coleman dat hij enkele spelersnamen 

zou voorleggen en dat Berra daar dan 

in één woord op moest reageren…

Coleman: “Right off the top. One Word. 

Got it Yogi?”

Berra: “Yes.”

Coleman: “OK, first Ted Williams.”

Berra: “Yeah, what about him?”
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“I always laugh 
when people ask 
me about 
different 
rebounding 
techniques. I’ve 
got one 
technique. It’s 
called: just go 
get the damn 
ball”
Voormalig NBA-ster Charles Barkley 
over zijn specialiteit, de rebound
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Voormalig Los Angeles Angels-eigenaar 

Gene Autry (MLB) was kritisch over 

tv-commentator Howard Cosell. Hij 

drukte dat ooit mooi uit:

“Howards calls a good game. It’s just not 

the one you are watching.”

George Strickland speelde tien jaar in 

de Major Leagues, voor de Pittsburgh 

Pirates en de Cleveland Indians. Hij was 

een prima veldspeler, maar geen goede 

slagman. Tijdens een slagbeurt, nadat 

hij de hele wedstrijd al klaagde dat de 

scheidsrechter (te) lage pitches steeds 

als ‘slag’ beoordeelde, had hij het hele-

maal gehad met de man in het zwart. 

Hij stapte uit het slagperk en begon 

terug te lopen naar de dug-out.

“Hold on, you only have two strikes now”, 

reageerde de scheidsrechter.

Strickland: “I know, but I brought the wrong 

club. I am going back to get my sand wedge.”

Pitcher Dave Cole (MLB, jaren vijftig), 

nadat hij te horen heeft gekregen dat hij 

zojuist is verkocht aan de Philadelphia 

Phillies:

“That’s too bad. They’re the only team 

I can beat.”

Tv-commentator ‘Dizzy’ Dean infor-

meerde tijdens een honkbalwedstrijd 

het televisiepubliek over een akkefietje 

op de tribune: “Something is going on 

with a fat lady down there behind the 

backstop.” Al snel stond er een in verle-

genheid gebrachte clubbestuurder 

naast zijn stoel, die hem informeerde 

dat de vrouw een eregast was en lid van 

een koninklijk huis. Dean pakte meteen 

weer de microfoon:

“Fans, I have just been informed that the 

fat lady is the queen of Holland.”

Voormalig NBA-speler Shaquille O’Neal, 

op de vraag of hij tijdens zijn trip naar 

Griekenland ook het Parthenon had 

bezocht:

“I can’t really remember the names of the 

clubs that we went to.”

NBA-speler Latrell Sprewell, na het 

afwijzen van een contractaanbod van 

21 miljoen voor drie jaar van de 

Minnesota Timberwolves:

“Why would I want to help them win a title? 

They’re not doing anything for me. I’ve got 

a lot at risk here. I’ve got my family to feed.”

Nog eens Charles Barkley, die in 1997 

werd aangeklaagd voor het feit dat hij 

tijdens een barruzie een man door het 

raam naar buiten had gegooid. Toen de 

rechter vroeg of hij spijt had, antwoord-

de Barkley:

“Yeah, I regret we weren’t on a higher floor.”

NFL-coach Tom Landry, na een specta-

culaire overwinning van zijn team:

“Football is an incredible game. Sometimes 

it’s so incredible, it’s unbelievable.”

Slagman Bill Madlock krijgt drie slag, 

maar is het niet eens met het oordeel 

van de scheidsrechter. Madlock vond de 

bal ‘wijd’ in plaats van slag. Op zijn 

vraag “Where was that pitch?” reageert 

scheidsrechter Bruce Froemming 

scherp als een mes:

“What is this, a fuckin’ quiz? Get outta here!”

Comedian Steven Wright:

“Cross country skiing is great if you live in 

a small country.”

Humorist Jack Handey:

“To me, boxing is like a ballet, except the-

re’s no music, no choreography, and the 

dancers hit each other.”

Sportcolumnist Scott Ostler, over het 

voormalig stadion van de Minnesota 

Twins (MLB):

“Some fans sit so far from the action and so 

high up in the Metrodome that they have 

to have their refreshments brought in by 

a Saint Bernard.”

Sportcolumnist Mike Lupica:

“I think there should be pay-per-view baseball. 

But let’s have it go both ways. For instance, 

if the Indians, say, are playing the Orioles, 

they have to send me a check before I watch.”

Voormalig MLB-speler en tv-commenta-

tor Joe Garagiola, over de veelvuldig 

geblesseerde eerste honkman Bill 

Buckner:

“Some guys check into a hotel and want a 

room with a view, a room on a low floor in 

case of fire, things like that. Bill Buckner always 

asks for a room next to an ice machine.”

Voormalig MLB-speler Graig Nettles, 

over Cleveland Indians buitenvelder 

Wayne Cage, die alom werd gezien als 

een ‘tough guy’:

“He is the only guy in baseball who gets to 

wear his place of residence on his back.”

De eerdergenoemde Bill Buckner staat 

in het collectieve honkbalgeheugen 

gegrift vanwege een enorme blunder in 

de verlenging van de zesde wedstrijd 

van de 1986 World Series. Als eerste 

honkman van de Boston Red Sox liet hij 

een eenvoudige bal door zijn benen rol-

len, waardoor niet de Red Sox maar de 

New York Mets de World Series won-

nen. Zijn flater leidde tot vele grappen, 

waaronder deze:

“What do Michael Jackson and Bill Buckner 

have in common? They both wear a glove 

on one hand for no apparent reason.”

De altijd scherpe honkbalcoach Earl 

Weaver, in discussie met de scheids-

rechter over een dubieuze call, claimt 

dat hij de spelregels minstens zo goed 

kent als de man in het zwart.

Weaver: “And I’ve got a rulebook in the club-

house to prove it.”

De scheidsrechter antwoordt: “Well, I’ve got 

a rulebook right here and I will show you.”

Weaver: “That won’t work, I can’t read 

braille.” •

“I’ve never lost a 
game. I just ran 
out of time”
Heerlijke uitspraak van basketballegende 
Michael Jordan
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“Winning is the 
most important 
thing in my life, 
after breathing. 
Breathing first, 
winning next”
Voormalig New York Yankees-eigenaar 
George Steinbrenner
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