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THE AMERICAN WAY

Muddy business
Hoe een familiebedrijfje in ‘magische modder’ een onmisbare rol 

speelt in de miljardenbusiness van de MLB

Major League Baseball (MLB) is een van de grootste professionele sportcompetities ter wereld. De 
competitie kent jaarlijks 162 speelrondes (in totaal 2.430 wedstrijden) en de dertig teams hebben een 

gezamenlijke waarde van meer dan vijftig miljard dollar. Bizar maar waar: deze miljardenbusiness is sterk 
afhankelijk van een bijzonder product van een uniek familiebedrijfje. 

DOOR PIETER VERHOOGT

De 62-jarige Jim Bintliff werkte decen-

nialang in de nachtploeg van een grote 

drukkerij. Inmiddels zijn Jim en zijn vrouw 

Joanne met pensioen. Maar stil zitten doen 

ze niet. Jims bedrijfje vergt veel van hun 

aandacht. Toen Jim nog maar tien jaar was, 

werd hij al door zijn opa meegenomen om 

‘het spul’ te gaan halen. Samen voeren 

ze in een bootje naar de geheime vind-

plaats die alleen zijn opa wist te locali-

seren. Daar, diep in de wilde natuur van 

New Jersey, vulden ze hun emmers met 

‘het spul’, om daarna ongezien weer huis-

waarts te keren. 

Na de dood van zijn opa nam Jims vader 

het bedrijf over. Schoonzoon Jim deed 

het meeste werk. Toen ook zijn vader 

overleed, werd Jim Bintliff officieel eige-

naar van het familiebedrijf. En daarmee 

ook de enige met kennis van het grote 

geheim: de exacte locatie van de vind-

plaats van ‘het spul’. Vier keer per jaar 

gaat Jim er tegenwoordig heen om een 

nieuwe voorraad op te halen. Inmiddels 

heeft hij een route ontdekt om met zijn 

pick-up truck redelijk dichtbij de (nog 

altijd geheime!) vindplaats te komen. 

Als hij onderweg vermoedt dat iemand 

hem volgt, keert hij om en gaat hij weer 

naar huis. Als waterrecreanten hem aan 

de rivieroever bezig zien, heeft hij een 

voorraad smoesjes paraat. “Ik werk voor 

milieubeheer en neem bodemmonsters.” 

Of “ik gebruik dit voor de planten in mijn 

tuin.” Alles om te voorkomen dat mensen 

meekrijgen wat Jim Bintliff daar werke-

lijk doet. En wat zijn vader daar deed. En 

zijn opa. Jim Bintliff komt daar, aan de 

oever van een zijrivier van de Delaware 

River, modder ophalen. Speciale modder 

die nergens anders te vinden is. Magi-

sche modder.

Dodelijke worp
Het verhaal van de magische modder 

begint in 1938. Of eigenlijk in 1920. Op 

16 augustus van dat jaar werd slagman 

Ray Chapman, speler van de Cleveland 

Indians, vol op het hoofd geraakt door 

een worp van New York Yankees-pitcher 

Carl Mays. Enkele dagen later overleed 

Chapman. Hij was en is tot nu toe het 

enige dodelijke slachtoffer bij een Major 

League-honkbalwedstrijd. 

Vanaf dat moment waren de MLB-scheids-

rechters nadrukkelijk bezig met de vei-

ligheid van het honkbalspel. Vooral de 

bal was daarbij een punt van zorg. Het 

witleren speeltuig was – afgezien van de 

stiknaden – van nature zo glad, dat pit-

chers regelmatig ongecontroleerde pro-

jectielen loslieten. Sommigen hadden de 

onvoor spel bare worpen zelfs bewust toe-

gevoegd aan hun worpenarsenaal. 

Na de dood van Chapman gingen scheids-

rechters op zoek naar methoden om het 

oppervlak van de honkbal op te ruwen 

en zo pitchers meer grip en controle te 

geven. Nieuwe ballen werden voor gebruik 

ingewreven met alles wat op een honk-

balveld voorhanden was. Men mengde 

water met schoensmeer, pruimtabak, 

gravel en zand. In alle gevallen traden 

echter ongewenste bijeffecten op. Het 

witte leer werd smerig of raakte zelfs 

beschadigd, wat de situatie voor slag-

mannen zeker niet veiliger maakte. 

In 1938 beklaagde een scheidsrechter zich 

bij Lena Blackburne, de derde honkcoach 

van de Philadelphia Athletics, over de 

slechte conditie van de wedstrijdballen die 

in de American League werden gebruikt. 

Door de ballen voor gebruik in te wrijven 

(‘rubben’) met een mengsel van water en 

zand werden ze stroever, maar de leer-

laag werd ook zachter. Dat kon pitchers 

verleiden om de ballen op onregelma-

tige wijze te bewerken. Er was iets nodig 

dat de initiële gladheid en glans van de 

ballen af kon halen zonder het leer echt 

te beïnvloeden. 

Het gesprek liet Blackburne niet los en 

thuisgekomen herinnerde hij zich dat hij 

als kind vaak speelde in de zachte modder 

langs de oever van de Delaware River. 

Hij ging op zoektocht. Speurend langs 

de zijstromen van de rivier stuitte hij op 

een plek waar de modder bijzonder zacht 

aanvoelde. Blackburne nam een emmertje 

modder mee naar huis en wreef er enkele 

ballen mee in. Het resultaat was verbluf-

fend. De glans was verdwenen en de ballen 

voelden prettig stroef. Maar het belang-

rijkste: de modder trok snel in het leer 

en zorgde nauwelijks voor verkleuring. 

Toen ook de scheids rechters enthousiast 

waren over de behandelde ballen, wist 

Lena Blackburne dat hij iets bijzonders 

had ontdekt. 

Het verhaal van de magische modder 

van Blackburne verspreidde zich als een 

lopend vuurtje. Het duurde niet lang of 

alle clubs in de American League maakten 

gebruik van Blackburnes wonderspul. Om 

aan de vraag te kunnen voldoen vroeg 

Lena Blackburne zijn jeugdvriend John 

Haas om hem te helpen met het ophalen 

en verwerken van de modder die zij ‘Magic 

Mud’ noemden.

Ook de teams uit de National League 

toonden belangstelling, maar Lena Black-

burne weigerde consequent te leveren 
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aan de belangrijkste concurrent van ‘zijn’ 

honkbal league. Dat veranderde toen Black-

burne in de jaren vijftig als scout in dienst 

trad bij de Philadelphia Phillies, uitko-

mend in de National League. Vanaf dat 

moment gebruikten beide major en de 

meeste minor leagues de unieke Lena 

Blackburne Baseball Rubbing Mud.

Geperfectioneerd productiepro-
ces
Nadat Lena Blackburne in 1968 overleed, 

zette John Haas de blubber business voort. 

Haas betrok al snel zijn schoonzoon Burns 

Bintliff en vooral kleinzoon Jim bij het 

bedrijf. Gedurende enkele decennia per-

fectioneerde Jim Bintliff het productie-

proces van zijn topmodder. Dat proces 

bestaat uit het meerdere malen zeven van 

de modder, waarna het, aangelengd met 

de juiste hoeveelheid water, in grote con-

tainers maanden op gecontroleerde wijze 

moet uitdrogen tot het geschikt is om 

verpakt en verstuurd te worden. Vroeger 

gebeurde dat in overgeschilderde twee-

dehands koffieblikken. Tegenwoordig ver-

stuurt Jim de rubbing mud in fraai geë-

tiketteerde plastic emmers.  

Al bijna driekwart eeuw profiteert het 

bedrijf van de familie Bintliff van het bij-

zondere feit dat in de spelregels van de 

MLB is vastgelegd dat voorafgaand aan 

elke MLB-wedstrijd minimaal 70 nieuwe 

ballen beschikbaar moeten zijn die vooraf 

moeten zijn ingewreven met Lena Black-

burne Baseball Mud. Elke officiële Major 

League-honkbal is dus behandeld met 

Jims mud. In een MLB-seizoen gaat het 

dan om circa 240.000 ballen! 

Het is op z’n zachtst gezegd merkwaardig 

dat een miljardenbedrijf als MLB, dat aan 

de ene kant volop bezig is met technolo-

gische innovaties, aan de andere kant zo 

sterk leunt op een ouderwets en myste-

rieus product van een kleine eenmans-

zaak. De league heeft dan ook diverse 

pogingen gedaan om een alternatief te 

vinden voor Bintliffs magische modder. 

Sinds 2016 is Rawlings, de vaste ballen-

leverancier van de MLB, met chemische 

experts fanatiek op zoek naar de ideale 

bal die geen rubbing mud meer nodig 

heeft. 

In 2018 werd bij twee wedstrijden in de 

Arizona Fall League geëxperimenteerd 

met ballen die voorzien waren van een 

speciaal ontwikkelde ‘sticky’ coating. De 

ballen glommen iets meer (minpuntje) maar 

waren wel ietsje stroever. Het voordeel 

verdween echter snel bij gebruik. Rawlings 

heeft een enorme uitdaging. Pitchers in 

de Major League Baseball, met hun uiterst 

gevoelige handen en vingers, storen zich 

namelijk aan de kleinste aanpassingen 

aan de bal. Zij houden alles liefst bij het 

oude. Tot nu toe is het bedrijf er dan ook 

nog niet in geslaagd iets beters te ont-

wikkelen dan Blackburne Baseball Rub-

bing Mud. En Jim Bintliff is ervan over-

tuigd dat hen dit ook nooit zal lukken.     

Roeping
Ondanks de monopoliepositie is de blubber 

business voor Jim nooit een vetpot geweest. 

Een blik magische modder kost 100 dollar 

en de meeste teams hebben per seizoen 

genoeg aan vier blikken. Tot nu toe gene-

reert de Lena Blackburne Baseball Rub-

bing Mud jaarlijks tussen de 12.000 en 

20.000 dollar aan omzet. 

Bintliff ziet zijn klantenkring wel gestaag 

groeien. Softbalteams, universiteiten en 

buitenlandse leagues weten hem inmid-

dels ook te vinden. En recent hebben pro-

fessionele en college football teams ont-

dekt dat de rubbing mud ook kan worden 

gebruikt voor het opruwen van leren foot-

balls. 

Jim Bintliff verwacht niet dat daarmee het 

goudschip binnenvaart. En dat is ook niet 

wat hij ambieert. Hij zit niet in de blubber 

business voor het grote geld. Het was en 

is voor hem een roeping. Iets dat vanaf 

zijn jeugd bij de familie hoorde. Hij heeft 

er altijd plezier in gehad. Zijn dochter 

Rachel gaat het bedrijf op termijn over-

nemen. Maar zolang Jim nog voortmod-

dert, geniet hij van de gedachte dat hij 

via ‘het spul’ een persoonlijke link heeft 

met alle wedstrijden, alle honkslagen, alle 

veldacties, alle records die jaarlijks in de 

MLB worden genoteerd. 

Een familiebedrijfje in modder dat een 

centrale rol speelt in een miljardenindus-

trie. Sportbusiness the American Way! •

Huiswerk voor de sport
Rupsje nooit genoeg is een kwalifi-

catie die de sport meer dan eens ten 

deel gevallen is. Er is altijd meer geld 

nodig, in de sport. Geld om kinderen 

te leren sporten, om clubs en bonden 

te ondersteunen, om verbindingen te 

leggen binnen de gemeente en om 

topsporters te laten excelleren.

De vraag om meer geld voor sport is een logische en 

terechte. Logisch, want de 160 miljoen euro die het 

ministerie investeert in sport en de 1,6 miljard euro van 

gemeentes zijn mooie getallen, maar vallen in het niet 

bij de investeringen die gedaan worden in gezondheid, 

onderwijs of sociale zekerheid. Meer geld voor sport 

lijkt daarbij een terechte vraag, gelet op de beteke-

nissen van sport in termen van plezier, gezondheid, 

ontwikkelingsmogelijkheden en ‘sociaal kapitaal’.  

Het bewijs voor die betekenissen is echter bepaald niet 

hard, zo laten de onderzoekers ons keer op keer zien. 

Aanwijzingen voor die betekenis zijn er voldoende, 

maar de wetenschappelijke bewijsvoering is niet een-

voudig te generen. In de woorden van sportsocio-

loog Maarten van Bottenburg: de maatschappelijke 

betekenis van sport is ‘easy to see, but hard to proof’. 

Een stap verder is om aan te geven wat er nodig is 

om méér betekenis te genereren met sport. Als we 

een dijk of brug bouwen, dan rekenen ingenieurs 

keurig uit wat dat gaat kosten. En ook al wordt het 

budget met regelmaat overschreden, in ieder geval 

zijn er methodes, modellen om de benodigde calcu-

laties te kunnen uitvoeren.

Zo niet in de sport. Niet alleen kunnen we niet becij-

feren wat het oplevert als meer mensen gaan sporten, 

we weten bovendien niet of nauwelijks wat er nodig is 

om meer mensen te laten sporten. Laat staan dat we 

weten wat die maatregelen zouden moeten kosten. 

Moeten er meer voorzieningen komen, beter bewe-

gingsonderwijs, vitalere clubs, beter opgeleid kader? 

Het is een vraagstuk waar de onderzoekers al jaren-

lang hun tanden op stuk bijten, en vermoedelijk ook 

nog lang niet klaar mee zijn. En ondertussen? Onder-

tussen roeien we met de riemen die we hebben – 

zonder te weten wat voor riemen we nodig hebben 

en of we uberhaupt de goede kant op roeien.

Is het in die context vreemd dat politici hun wenk-

brauwen fronsen, als de sport weer om meer geld 

vraagt? Hebben we niet al genoeg voetbalvelden en 

zwembaden om de hoek? Sportclubs die dagelijks 

hun waarde bewijzen? Medaillewinnaars die steeds 

opnieuw boven komen drijven?

De werkelijkheid is dat Nederland een meer dan goede 

sportinfrastructuur heeft. Weinig landen kunnen tippen 

aan onze voorzieningen en clubdichtheid, onze aan-

tallen sportvrijwilligers en -organisaties. Sport, tel 

je zegeningen.

Tegelijkertijd is het zonneklaar dat de sport grote uit-

dagingen te wachten staat. Ja, we doen aan sport, 

maar we bewegen steeds minder. Ja, veel sportclubs 

bestaan al decennia, maar hebben moeite om net 

dat beetje extra te leveren waar de samenleving om 

vraagt. En andere landen investeren steeds meer in 

topsport, wat de weg naar de top steiler en steiler 

maakt. Dus ja, investeren in sport is en blijft hard 

nodig. Maar de sport heeft huiswerk te doen, wil 

het rupsje ooit genoeg kunnen transformeren in de 

vlinder die het in zich bergt. •

Koen Breedveld is sportsocioloog en directeur van Reddings-
brigade Nederland.
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