Swing Time Philately

GOLF-BASEBALL-SOFTBAL
(opgericht 21 januari 1991)

INFORMATIE BULLETIN
(30e jaargang, uitgave 2020-1)
Correspondentie:
Rob van Tuyl
Bartokhof 16
2402 GE Alphen a/d Rijn
Nederland
Tel. 0172-420453
E-mail: robvantuyl@kpnmail.nl
PayPal: robvantuyl@kpnmail.nl
ING: NL31INGB0001846342
BIC ING: INGBNL2A

ABN-AMRO: NL57ABNA0545626668
BIC ABN-AMRO: ABNANL2A

Lid van:
N.V.v.Th.F.
N.V.v.P.V.
Sports Philatelists International (USA)
Research:
Rob van Tuyl (NL)
Leon Vanverre (B)
Bulletin: Rob van Tuyl (NL)
Ad van Sinttruijen (NL)
Vertaling: Hendrik-Jan van Telgen (NL)

Website: www.swing-time.info

Webmaster:
Ad van Sinttruijen (NL)
E-mail: advsint@gmail.com
Kopiëren/verzenden:
Rob van Tuyl (NL)

Beste clubleden,
Wij hopen van ganser harte dat u en uw naasten gevrijwaard zijn gebleven van het Coronavirus wat de hele wereld op zijn kop heeft gezet en nog. Aanvankelijk waren alle
sportaccommodaties in Nederland gesloten maar vanaf begin juni mag er weer gegolfd
worden, zij het met inachtneming van de vastgestelde gezondheidsregels.
De honk- en softballers trainen weer maar er is nog geen competitie.
Dit bulletin is wat meer gevuld met golf- en honkbal achtergrondinformatie, hopelijk
interessant genoeg om ook iets te lezen over de andere sport binnen Swing Time Philately.
Ook deze keer weer dank aan Hendrik-Jan van Telgen voor de uitstekende vertalingen en
Ad van Sinttruijen voor de totale samenstelling van het bulletin en plaatsing op de website.
Veel succes met honkbal/softbal en golf, zowel met de postzegels als actief op het veld of in
de baan.
Vriendelijke groet,
Rob van Tuyl

NEW YORK METS PASSEREN STADGENOOT NEW YORK YANKEES
De ook in Nederland omstreden hedgefondsmanager Steve Cohen, die succesvol gokt op de
neergang van bedrijven, heeft 80% van de aandelen van de New York Mets gekocht.
Door deze transactie van de Mets heeft de aartsvijand van de Yankees nu een waarde van $
2,6 miljard , een honkbalrecord.
Volgens zakenblad Forbes is de 63-jarige Cohen goed voor $13,6 miljard.
Zijn bedrijf werd acht keer juridisch aangepakt wegens handel met voorkennis. Hij betaalde
een schikking van $1,8 miljard aan de financiële waakhond.
Hij hoopt met investeringen in de club de Mets eindelijk weer aan een World Series titel te
helpen want dat is alweer 34 jaar geleden.
Overigens is bekend dat Cohen ook gokt op de val van het Nederlandse bedrijf Pharming.

HERSTART WERELDRANGLIJST GOLF
Door het Corona-virus lag ook de hele golfwereld plat en de toppers konden nog een beetje
plezier hebben aan indoor-wedstrijden.
Maar nu is de Amerikaanse Tour op 11 juni weer van start gegaan terwijl in Europa, maar
ook in andere werelddelen nog steeds geen golftoernooien kunnen worden gespeeld. Joost
Luiten is not amused want er is nu sprake van een grote ongelijkheid daar de European Tour
pas op 22 juli van start gaat.
Waar juist in een crisis van deze omvang saamhorigheid wordt verlangd, blijkt vaker dan
eens dat het tegenovergestelde het geval is. De Amerikaanse Tour vaart volledig een eigen
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koers door al op 11 juni te starten, terwijl de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land is
door het Corona-virus.
Ook de herstart van de puntentelling op de wereldranglijst speelt hierin een rol.

Zo staat als eerste toernooi de Charles Schwab Challenge op het programma en kan het
gros van de top-50 van de wereld, woonachtig in de VS, zijn positie op de wereldranglijst
verder verstevigen.
Men wil overigens wel de toernooien van de Europese Tour hoger inschalen qua
wereldranglijstenpunten maar dat geeft toch altijd scheve verhoudingen weer.
Joost Luiten heeft nu een cyclus van 6 Engelse toernooien voor de boeg maar op 6 augustus
valt het USPGA Championship precies in deze reeks van 6 wedstrijden.
Mocht Luiten naar Amerika gaan dat moet hij eerst 14 dagen in quarantaine dus is hij er nog
uit.

OLYMPISCHE SPELEN 2021
Veel landen hebben al 1 of meer zegels/sheets uitgebracht met Olympische Spelen 2020 en
nu doet zich iets voor dat nog niet eerder is gebeurd, nieuwe uitgiften met Olympische
Spelen 2021.
Benieuwd welk land als eerste met Olympics 2021 uit gaat komen.
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NIEUWE FILATELISTISCHE ONTDEKKINGEN
NIEUWE ONTDEKKING BASEBALL (1)
Het geeft altijd weer voldoening als na veel speurwerk toch weer een oudere uitgifte wordt
ontdekt zo ook dit sheet van Guyana.
Uitgegeven op 1 september 1994 en heeft Michel catalogusnummer BL435.
Het sheet is door Guyana uitgegeven naar aanleiding van het Wereldkampioenschap
Voetbal in Amerika.
Zo werd op 20 juni 1994 in Groepsfase F de wedstrijd Nederland – Saudi Arabia gespeeld,
uitslag 2-1.
Maar er is meer te melden over het in 1961 naar Robert F.Kennedy vernoemde stadium in
Washington DC dat plaats biedt aan 46.000 toeschouwers
Oorspronkelijk heette het stadion DC Stadium van de Major League Soccer club DC United.
Echter, van 1962-1971 was het stadion de thuisbasis van de Washington Senators, spelend
in de Major League Baseball terwijl ook van 1961-1996 de soccer club Washington Redskins
in het stadion speelden.
Van 2005-2007 speelden de Washington Nationals (Major League Baseball) er hun
wedstrijden.
Naast honkbal en voetbal werd er bijv. ook het Tibetan Free Concert in 1998 gehouden wat
echter gestaakt moest worden omdat er toeschouwers geraakt werden door een bliksem
inslag.
In 2001 bood het stadion plaats aan het 2001 United We Stand concert om geld bijeen te
brengen naar aanleiding van de aanslag op 11 september 2001.

NIEUWE ONTDEKKING BASEBALL (2)
Norman Rockwell is een wereldberoemde tekenaar en er zijn een aantal uitgiften van hem
waarop honkbal wordt afgebeeld.
Zijn enorme collectie tekeningen is wereldwijd op postzegels afgebeeld en als je denkt we
hebben alle honkbalafbeeldingen in de honkbalcatalogus dan wordt er toch weer iets ontdekt
met dank aan Annechien Faneyte en Leon Vanverre.
Op de grote afbeelding een fragment van de First Day Cover om de afbeelding iets
duidelijker te laten overkomen. Achter de rug van het linker jongetje (zie pijl) ligt een
honkbalhandschoen met honkbal op de kast.
Het kleine -helaas onduidelijke- fragment laat zien dat er inderdaad een zegel is uitgegeven
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door Liberia op 1 september 1979 en is vermeld met Michel catalogusnummer 1136.

NIEUWE ONTDEKKING BASEBALL (3)
Het kan niet op met verrassende ontdekkingen.
Bij bestudering van een souvenir sheet en een sheet met 4 zegels van Malagasy uit 2019 en
gewijd aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney zien we een Australische catcher
en………Rikkert Faneyte met duidelijk Netherlands op de borst.
Of de slagman linksonder ook een Nederlandse speler is, is niet duidelijk al komt het grijze
tenue en de blauwe helm overeen met dat van Rikkert Faneyte.
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NIEUWE ONTDEKKING GOLF
Op 17 maart 2020 heeft Engeland een mooi sheet uitgebracht ter ere van 007-agent James
Bond.
Hierop staan 20 filmfragmenten uit verschillende Bond films afgebeeld. Op de bovenste rij 2 e
van rechts een golffragment dat velen zich kunnen herinneren. Het betreft de in 1964
uitgebrachte Bondfilm Goldfinger met in de hoofdrol Sean Connery.
Op de afbeelding slechterik Goldfinger met zijn caddy Oddjob, de man met de zwarte hoed
met metalen rand, die gebruikt werd als een soort van shuriken (werpster).
Critici beschouwen Goldfinger als de beste Bondfilm en vele aspecten uit deze film zijn in de
latere Bondfilms doorgevoerd.
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OVERLEDEN HONKBALLERS
1. BOB WATSON (74)
Tweevoudig MLB All Star Bob Watson, die later als eerste zwarte technisch manager met
New York Yankees de World Series (in 1996) won, is op 74-jarige leeftijd overleden aan een
nierziekte.
Watson, met als bijnaam The Bull, speelde voor Houston Astros, Boston Red Sox, New
York Yankees en Atlanta Braves. In twee seizoenen sloeg hij meer dan 100 punten binnen
en in vier seizoenen had hij een slaggemiddelde boven de 0.300
Op 4 mei 1975 bracht hij als speler van de Astros in Candlestick Park tegen San Francisco
Giants de miljoenste MLB-run over de thuisplaat. Na zijn loopbaan als speler was Watson
actief als coach en later als vice-voorzitter van de bond.

2. DON LARSEN
De Amerikaanse honkballegende Don Larsen is op negentigjarige leeftijd overleden aan de
gevolgen van kanker. Larsen schreef in 1956 historie door als werper in de World Series
geen enkele honkslag tegen te krijgen en ook geen vier wijd te gooien,
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een zogenoemde 'perfect game.' Tot op heden is het de enige 'perfect game' in de World
Series geweest.
Larsen speelde zijn legendarische wedstrijd op 8 oktober 1956 namens New York Yankees
in de stadsderby tegen Brooklyn Dodgers. De Yankees wonnen de wedstrijd met 2-0 en
wisten later ook de World Series te winnen. Larsen werd dat jaar ook uitgeroepen tot beste
speler.
"De perfect game van Don is een van de meest aansprekende momenten uit onze
geschiedenis, tot stand gekomen in een legendarische periode van onze club", zo
reageerden de Yankees in een verklaring. "Misschien heeft Don in dat betreffende duel wel
voor de beste prestatie ooit gezorgd in de Major League. Het is zonder enige twijfel
onvergetelijk wat hij heeft gedaan."
Larsen speelde in totaal vijftien jaar in de Major League (MLB) en kwam daarin uit voor
zeven ploegen. Tussen 1955 en 1959 speelde hij voor de Yankees, waarmee hij twee keer
(in 1956 en 1958) de World Series won.

3. DOUGLAS MORTON (70)
RICHARDSON - Douglas Morton, die als werper in de jaren zeventig en tachtig domineerde
in de Nederlandse honkbalhoofdklasse, is onverwachts op 70-jarige leeftijd overleden.
De Amerikaan speelde in 1975-1981 voor het succesvolle
team van Haarlem Nicols met wie hij drie seizoenen op rij
landskampioen (1975-1977) werd en de Europa Cup (1975)
won. Morton trouwde met een Nederlandse vrouw, speelde
in 1982-1984 ook nog voor het Utrechtse UVV en keerde
daarna met zijn gezin terug naar Amerika.
Morton was één van de Amerikaanse spelers die
halverwege de jaren zeventig hun intrede maakten in de
hoofdklasse, samen met onder anderen Craig Montvidas,
Steve Matthew en Craig McGinnis. Deze spelers drukten
hun stempel op het spel, waren een toegevoegde waarde
voor hun team en speelden lange tijd in de hoogste
afdeling. Montvidas, Matthew en McGinnis bleven
eveneens in Nederland wonen en waren later ook nog
actief als coach.
De zeer gerespecteerde Morton overheerste als werper en zorgde in 1976 en 1977 voor een
record door twee seizoenen op rij ongeslagen te blijven (27 overwinningen). In beide
seizoenen werd hij gekozen tot beste werper. In de tien seizoenen dat Morton uitkwam voor
Nicols en UVV won hij 104 wedstrijden. Hij schakelde 1286 slagmensen met drie slag uit,
waarmee hij recordhouder is onder de rechtshandige buitenlandse werpers in de
hoofdklasse.
Morton maakte ook deel uit van de Dutch American All Stars, een team samengesteld uit
Amerikaanse spelers uit de Nederlandse competities. De ploeg speelde regelmatig
oefenwedstrijden tegen het Nederlands team, maar nam in 1979 ook deel aan de Haarlemse
Honkbal Zesdaagse, een mini-versie van de Haarlemse Honkbal Week. Tijdens dat
evenement werd Morton eveneens uitgeroepen tot beste werper.
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AMATEURGOLFER MET ÉÉN ARM SLAAT HOLE-IN-ONE
Een Canadese golfer met één
arm liet donderdag zien dat hij
ondanks zijn beperking een
aardig balletje kan slaan.
Tijdens de openingsronde van
het golftoernooi The American
Express in California sloeg hij
een hole-in-one.

JONATHAN SCHOOP ZET CARRIÈRE VOORT BIJ DETROIT TIGERS
Honkballer Jonathan Schoop zet zijn carrière voort bij Detroit Tigers in de Major League
(MLB), de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie. De tweedehonkman tekent een contract
voor één jaar ter waarde van 6,1 miljoen dollar (5,5 miljoen euro).

De 28-jarige Schoop kwam het afgelopen jaar uit voor Minnesota Twins en kende een
uitstekend seizoen. Met zijn ploeg behaalde hij de play-offs waarin New York Yankees
uiteindelijk te sterk waren.
Voor de Twins speelde hij uiteindelijk 121 wedstrijden en sloeg daarin 23 homeruns. Eerder
kwam de Oranje-international lang uit voor Baltimore Orioles en kort voor Milwaukee
Brewers.
Schoop treft in de Tigers de slechtste ploeg van 2019. In 162 wedstrijden wist de ploeg maar
47 wedstrijden te winnen. Met jonge talenten hoopt de ploeg de komende jaren de weg naar
boven te vinden.
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MLB SPYGATE
Carlos Beltrán is in verband met zijn aandeel in het 'spygate'-schandaal niet langer manager
bij New York Mets. In 2017 kwam de Puerto Ricaan Beltrán in zijn laatste seizoen als speler
uit voor Houston Astros, toen de club zich in de MLB bezondigde aan het stelen van
aanwijzingen van de tegenstanders met behulp van camera's.
Beltrán was de enige speler die in het onderzoeksrapport naar de zaak genoemd is. Eerder
werden hoofdcoach A.J.Hinch en directeur Jeff Luhnow geschorst door de MLB en ontslagen
bij de Astros. Ook Alex Cora, die zich als coach van Boston Red Sox in 2017 aan
spionagepraktijken schuldig heeft gemaakt, kon vertrekken.

A.J. Hinch (l) samen met Jeff Luhnow ANP

De organisatie van Major League Baseball (MLB) heeft forse straffen uitgedeeld aan
honkbalclub Houston Astros vanwege het stelen van aanwijzingen die tegenstanders van de
club elkaar gaven met behulp van technische middelen. Hoofdcoach A.J. Hinch en directeur
Jeff Luhnow zijn voor een jaar geschorst en daarnaast krijgt de club ook een boete van vijf
miljoen dollar.
Ook verliezen de Astros hun recht om in 2020 en 2021 mee te doen aan de eerste twee
rondes van de draft pick, waar clubs talenten kunnen kiezen. Hinch en Luhnow zullen geen
salaris ontvangen tijdens hun schorsing.
Niet lang na de uitspraak van de MLB maakte de eigenaar Jim Crane van Houston Astros
bekend dat hij zowel Hinch als Luhnow ontslagen heeft.
Enkele maanden geleden verklaarde voormalig Astros-werper Mike Fiers tegenover
sportwebsite The Athletic dat zijn club achterhaalde welke tekens tegenstanders elkaar
gaven door middel van extra camera's rond het veld.
De spelers van de Astros wisten zo dus welke ballen de pitchers van plan waren te gooien.
Een groot voordeel. Dit gebeurde in 2017, het jaar waarin de Astros voor het eerst in de
historie de World Series wisten te winnen. Na de verklaring van Fiers volgden meer
getuigenissen over het valsspelen van de club uit Houston.
Naar aanleiding van de beschuldigingen begon de MLB een uitgebreid onderzoek. En waar
tot op heden bij soortgelijke gevallen vaak een zeer lage straf gegeven werd, is de
honkbalbond nu keihard. In een verklaring geeft de MLB onder andere als reden dat de
Astros schade hebben toegebracht aan het spel.
De Amerikaanse honkbalclub Boston Red Sox heeft manager Alex Cora ontslagen vanwege
diens betrokkenheid bij de 'spygate'-affaire rond Houston Astros. Cora was coach bij de
Astros in 2017 toen de club zich schuldig maakte aan het stelen van aanwijzingen van de
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tegenstanders met behulp van camera's.
In het rapport over het schandaal wordt Cora genoemd als sleutelfiguur bij de organisatie en
de uitvoering van de fraude. Verwacht wordt dat hij daarvoor een zware straf zal krijgen,
maar de Amerikaanse honkbalbond MLB wacht eerst nader onderzoek af.
Voor de Red Sox was het rapport voldoende aanleiding om hun manager de laan uit te
sturen. "Het is een trieste dag voor ons, Alex was een geliefde werknemer", liet de club
weten. Met Cora wonnen de Red Sox in 2018 de World Series door in de finale Los Angeles
Dodgers te verslaan.

DOWNLOAD GRATIS EXEMPLAAR THE AMERICAN PHILATELIST
(dankzij David Schulz)
In de uitgave van juni 2020 van het Amerikaanse maandblad The American Philatelist staan
een tweetal interessante artikelen over honkbal postzegels. Vanwege de Covid-19 pandemie
in de VS stelt de APS verzamelaars in de gelegenheid zich tijdelijk gratis in te schrijven en
gebruik te maken van hun diensten. Langs deze weg is het mogelijk het hele juni nummer te
downloaden als PDF-file.
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