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Beste leden,
Hopelijk vergaat het u allen goed in deze moeilijke periode die nu al zo lang duurt maar met
het steeds meer vaccineren lijkt het langzaam iets vooruit te gaan maar we zijn er nog niet.
Ikzelf heb de 1e Pfizer-prik gehad en volgende maand volgt de tweede prik. In dit bulletin
uitgebreid o.a. aandacht voor de nieuwe zegel van honkballer Yogi Berra, triest nieuws over
medeoprichter Leon Vanverre en Swing Time Philately 30 jaar !
Veel plezier met het bulletin en reacties zijn altijd welkom.
Rob van Tuyl

SWING TIME PHILATELY 30 JAAR!!

Swing Time Philately
Sinds 21 januari 1991

In Januari 2021 was het 30 jaar geleden dat de postzegel verzamelclub Swing Time Philately
werd opgericht. Leden van het allereerste begin kennen het ontstaan maar voor de later lid
geworden leden misschien aardig om eens terug te blikken.
De basis werd gelegd in de zomer van 1990 tijdens een bezoek aan de Haarlem Honkbal
Week. Naast mij op de tribune zat ene Leon Vanverre uit Antwerpen. We raken geanimeerd
in gesprek en hij vertelde dat hij een grote honkbalverzameling had van niet alleen
honkbalartikelen maar ook postzegels. Hoewel ik zelf geen postzegelverzamelaar was werd
mijn interesse gewekt toen hij vertelde een heus honkbalmuseum te hebben in zijn
Antwerpse woning. De afspraak werd gemaakt en het bezoek vond plaats. Prachtige honkbal
attributen, een zeer uitgebreide collectie van oude prentbriefkaarten van Amerikaanse
honkbalstadions en een grote verzameling honkbalpostzegels. Maar dat was nog niet alles,
ook een verzameling golfpostzegels werd getoond.
Ik was helemaal om als ex-honkballer en beginnend golfer.
We hielden contact en besloten een clubje op te richten met verzamelaars die ook interesse
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hadden voor honkbal en/of golf en begin 1991 werd een bijeenkomst belegd in het clubhuis
van de honkbalvereniging FAK te Bilthoven. We dachten aan een paar mensen maar
verrassenderwijs was er meer dan ruime belangstelling en zo geschiedde het dat Swing
Time Philately het levenslicht zag.
Maar hoe nu verder?
Geen catalogus van beide sporten dus onbekend wat er precies aan postzegels met golf- en
honkbalafbeeldingen was. Mede met de know-how van Leon Vanverre en het raadplegen
van vele postzegelrelaties kregen we een inzicht wat er zoal was uitgegeven. Een hele klus
want Google bestond toen nog niet.
Na geruime tijd en heel veel research- typ-, kopieer-, en plakwerk konden de leden verblijd
worden met separaat een golf- of honkbalcatalogus, dit tot grote tevredenheid.
De volgende vraag was hoe komen de leden aan postzegels en velletjes en ook daar werd
op ingespeeld en ontstond de bekende aanbiedingenlijst waar druk gebruik van gemaakt
werd en menigeen heeft zijn collectie fraai kunnen uitbreiden.
Waar mogelijk werd reclame gemaakt in clubbladen en lokale kranten en dat leverde weer
nieuwe leden op. Rond de eeuwwisseling werd de top wat ledenaantal betreft bereikt en
helaas is het aantal leden teruggelopen, mede door overlijdens gevallen of problemen met
de gezondheid.
In het verleden kwamen meerdere bulletins uit met een bescheiden aantal pagina’s,
tegenwoordig komt er in het voorjaar een uitgebreid digitaal bulletin en een bulletin in het
najaar, weliswaar qua aantal bulletins dus minder maar veel uitgebreider wat betreft het
aantal pagina’s en gelardeerd met afbeeldingen. Daarnaast worden ook losse berichten naar
leden gestuurd.
Wat niet ontbreken mag in dit verhaal is de jaarlijkse clubdag. Een uitermate en vooral goed
bezochte bijeenkomst in december in het clubhuis van de BSC Alphians te Alphen aan den
Rijn. ’s Ochtens een uurtje praten over allerlei zaken met de leden, een korte lunchpauze en
daarna werden golf- en honkbalpostzegels voor verkoop uitgestald op vele meters tafel. Na
afloop bleven leden vaak nog even hangen om onder het genot van een drankje terug te
blikken.
Voor de golfleden werd in 1995 een Swing Time golftoernooi georganiseerd en in totaal zijn
er 20 toernooien op 16 verschillende golfbanen gespeeld.
Voor het lidmaatschap betaalt men een bescheiden jaarbedrag en dit bedrag van € 27,50 is
de afgelopen 12 jaar niet verhoogd! Met het uitbreiden van de collecties nam het aantal
pagina’s toe en sinds enkele jaren wordt in december een bijdrage vastgesteld voor de
nieuwe set pagina’s die in december van ieder jaar weer beschikbaar zijn.
Naast de leden uit Nederland hebben we ook leden uit Spanje, Duitsland, USA, Italy, France,
Canada, Ireland en Sweden. Misschien wel aardig om twee oud-leden van Swing Time
Philately nader toe te lichten; zie een apart kader.
Alweer enkele jaren is er ook de New Issue Service. Daar kan men gebruik van maken om
zo zeker te zijn van met name nieuwe uitgiften en een niet onbelangrijk deel van de leden
maakt daar gebruik van.
Vorig jaar werd voldaan aan een verzoek van het Nederlands Golfmuseum, gesitueerd in
het clubhuis van de Golfclub Bleijenbeek, om een collage beschikbaar te stellen van
golfpostzegels. De collage werd vele weken tentoongesteld en enkele uitgiften met
betrekking tot astronaut Alan Shepard met de beroemde golfslag vanaf de maan werden
geschonken aan het museum met een begeleidend verhaal.
Tot slot nog even een paar leden die niet onvermeld mogen blijven.
Natuurlijk medeoprichter Leon Vanverre; Eric Visch die jarenlang het kopieer werk van het
bulletin heeft verzorgd; Ad van Sinttruijen, al sinds jaren de lay-out verzorgend van het
bulletin, tevens webmaster en Hendrik-Jan van Telgen, de man van de uitstekende
vertalingen in het Engels. Ook Annechien Faneyte voor regelmatige info over nieuw ontdekte
uitgiften en daarnaast dank aan enkele leden die aanvullingen/wijzigingen doorgeven voor
de beide catalogi.
Op naar 35 jaar!
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SLECHT NIEUWS
Ik heb een stukje tekst opgemaakt over de oprichting 30 jaar geleden van Swing Time
Philately (zie hierboven) en noemde Leon Vanverre uit Antwerpen als medeoprichter.
Vandaag, 26 april, meldt ons gewaarde lid Annechien Faneyte dat er slecht nieuws is te
melden over Leon Vanverre.
Hij was al broos maar wist toch op te krabbelen maar helaas, hij heeft zijn verzameling
stopgezet en is opgenomen in een verzorgingstehuis. Leon kan door een gedeeltelijke
amputatie van zijn voet (noot: suikerziekte) niet meer goed uit de voeten. Bovendien is de
tremor door Parkinson zodanig toegenomen dat hij vrijwel tot niets meer in staat is. De
verzorging werd zijn vrouw Irene teveel. Mede namens alle Swing Time-leden wensen we
Leon en Irene heel veel sterkte in deze toch al moeilijke periode.

ELTEN SCHILLER EN PETER O’MALLEY
Twee Amerikanen, die vanuit de USA het lidmaatschap van Swing Time Philately wisten te
vinden. Beiden werden los van elkaar begin deze eeuw lid en er was regelmatig contact.
Maar waar waren zij van bekend?

Peter O’Malley (inmiddels 83 jaar) was in het verleden CEO en President van de Los
Angeles Dodgers (MLB kampioen van 2020). Voor zijn interessante levensloop kun je via
Google op Peter O’Malley zoeken.
En dan was er ook Elten Schiller. Hij haalde in 1978 de MLB All-Star Game naar San Diego
en was Sr Vice President Operations voor de San Diego Padres. In zijn levensverhaal in
Wikipedia valt te lezen:
An avoid collector of Baseball postage stamps and First Day Covers. He penned Baseball
Stamps and Autographs.
Daarnaast heeft hij ook in de vorige eeuw een nieuw ticket systeem ontwikkeld, wat
daadwerkelijk werd ingevoerd. Hij overleed in 2012 op 88-jarige leeftijd.
Zijn levensloop is uitgebreid beschreven op internet op sabr.org/bioproj/person/elten-schiller/

VERRASSEND
Jarenlang was Joost Luiten de enige Nederlandse golftroef die tot de 32e plaats op de
wereldranglijst reikte. Maar de laatste jaren, mede door blessures, zakte hij steeds verder
weg.
Maar dan verschijnen er drie andere spelers die zich via de qualifying school naar voren
hebben gewerkt. Wil Besseling heeft inmiddels al een paar mooie top 10 plaatsen gehaald.
En zie daar, nieuwe spelers als Darius van Driel en Lars van Meijel beginnen aan het grote
werk te proeven.
En Joost Luiten dan? Die lijkt weer aardig op stoom te komen. Tijdens de Grand Canaria
Open sloeg hij een hole-in-one en…….een week later tijdens de Tenerife Open wederom
een hole-in one, zijn 6e in totaal. Overigens wist legende Severiano Ballesteros slechts één
hole-in-one te scoren tijdens zijn hele tientallen jaren durende carrière.
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HIDEKI MATSUYAMA, GOLFHELD IN JAPAN
De afgelopen Masters op de Augusta National in Amerika verliep zeer verrassend. Geen
DeChambeau, Rahm, Spieth of de onbekende Will Zalatoris, maar de Japanse golfer Hideli
Matsuyama. De koele Aziaat leek ongehinderd naar de titel te gaan met alleen de
onbekende Zalatoris op z’n hielen. Maar met nog een handvol holes te gaan sloegen de
zenuwen bij de Japanner toe en maakte hij plotseling de ene na de andere fout En toen was
daar de Amerikaan Xander Schauffele die de druk opvoerde met 4 Birdies op rij. En precies
op het moment dat hij de Japanner dacht ingehaald te hebben sloeg hij zijn bal in het water!
Einde verhaal en uiteindelijk kon Matsuyama opgelucht adem halen en de trofee met
bijbehorende cheque van € 1.740.265 in ontvangst nemen met de verrassende Will Zalatoris
als 2e en gedeeld Jordan Spieth en Xander Schauffele op de 3e plaats eindigend.
Japan, golf gek als het land is, in alle staten. Voor het eerst een Japanner die een Major
toernooi op zijn naam heeft gebracht en dan nog wel het meest fameuze toernooi The
Masters.
Bij mijn bezoek in de 90-er jaren van de vorige eeuw aan Tokyo als chef d’équipe van het
Nederlands Jeugdhonkbal team was ik de gast van een ingenieur en bij binnenkomst in zijn
woning zag ik een Mitzuno golftas met een fraaie golfset daarin. Toen we het later over golf
hadden vertelde hij dat hij slechts éénmaal per jaar golfde en wel bij familie op 2 dagen
reisafstand. De greenfees zijn dan ook onvoorstelbaar hoog en lidmaatschappen van de
betere golfclubs kosten veelal meer dan $ 100.000. En toch is golf immens populair. Overal
zie je op de platte daken netten staan en daar wordt de bal ingeslagen om zo toch te
oefenen.
Bij een bezoek aan het honkbalstadion Tokyo Dome met als bijnaam The Big Egg, staat
dichtbij het stadion een voormalig hotel dat is omgebouwd tot een driving range van drie
verdiepingen. Voor het gebouw loopt een autoweg en daarover heen zijn kabels gespannen
met netten en zo kan men ballen slaan tot 200 meter afstand.

MANCO-LIJST
Diverse leden sturen bij tijd en wijle hun bijgewerkte mancolijst op en al in behoorlijk wat
gevallen kon ik via veelal buitenlandse contacten aan moeilijk te verkrijgen nummers komen.
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Voordeel van een mancolijst is natuurlijk dat je weet wat je nog zoekt. Ik heb van de meeste
leden een file aangelegd met daarin alle gegevens over toegestuurde nummers en daarbij
ook de mancolijst gevoegd. Heeft u nog geen lijst, misschien in deze tijd, dat men meer aan
huis gebonden is, een mooie gelegenheid om er aan te beginnen?

AANBIEDINGENLIJSTEN GOLF EN HONKBAL
Naar verwachting wordt een bijgewerkt exemplaar van zowel golf als honkbal ca. eind mei
toegestuurd. Van veel nummers slechts 1 of 2 exemplaren op stock. Op de lijsten ziet u nu
ook bij tal van nummers “by order” staan. Deze nummers heb ik niet op stock genomen maar
u kunt ze desgewenst nog bestellen. Vergeet ook niet de korting, oplopend tot 25%, zoals
bovenaan de aanbiedingenlijsten staat vermeld.

CLEVELAND SCHRAPT DE NAAM ‘INDIANS’

Paul Dolan, de eigenaar van de Cleveland Indians, kondigde het einde aan van de naam
“Indians”, en hopelijk daarmee ook het einde van de discussie. Natuurlijk zullen er nog
mensen zijn die nasputteren en nog vol het achterhoede gevecht aangaan, dat schijnt heel
normaal te zijn in de VS tegenwoordig, maar uiteindelijk zullen ook zij zich moeten
neerleggen bij een naamsverandering.
Het honkbal zal er niet minder om worden in Cleveland, en het zou mooi zijn als de discussie
daar ook weer gewoon over het honkbal zou gaan. Bijvoorbeeld over of ze Francisco Lindor
kunnen behouden? Dat lijkt voor Cleveland namelijk veel belangrijker.

HANK AARON (76) OVERLEDEN
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De Amerikaanse honkballegende Hank Aaron, die jarenlang in de recordboeken stond met
het grootste aantal homeruns, is op 86-jarige leeftijd overleden.
Hammerin’ Hank speelde 23 seizoenen op het hoogste niveau in de MLB, waarvan 21 jaar
voor de Braves. Met de Braves won hij in 1957 de World Series. Hij sloot zijn loopbaan in
1976 af bij de Milwaukee Brewers.
Aaron, die 755 homeruns sloeg, verdiende een plaats in de Hall of Fame, toen hij het record
van de legendarische Babe Ruth (714) verbrak. Zijn record bleef 33 jaar lang staan, tot Barry
Bonds het in dienst van de SF Giants in augustus 2007 verbrak.

YOGI BERRA GEËERD
Dertig beroemde Amerikaanse honkbalspelers zijn in de loop van de tijd op postzegels
afgebeeld, maar Yogi Berra ontbrak tot nu toe. De reden was dat in de VS, behalve de
president, op postzegels geen levende personen worden afgebeeld. Om op een postzegel
van Amerika te worden afgebeeld, is echter een lange en bochtige weg nodig. Hier is een
interessant verhaal, afkomstig uit Sports Illustrated, over een nieuwe honkbalzegel met Yogi
Berra.
Toen Larry, de zoon van Yogi Berra, nog een tiener was, bracht een van zijn leraren hem tot
het verzamelen van postzegels, een hobby waar hij jarenlang plezier aan beleefde. Omdat
hij veel plezier beleefde aan alle portretten van kunstenaars, iconen en presidenten, vroeg hij
zijn leraar: "Wat zou er nodig zijn om mijn vader Yogi Berra, op dat moment een beroemde
honkbalspeler in de nadagen van zijn carrière, op een postzegel te krijgen?"
De leraar legde hem uit dat een persoon die nog leeft niet op een postzegel kan worden
afgebeeld. De jonge Berra, inmiddels 71, herinnert zich dat hij zei: "Nou, hopelijk zal dat
voorlopig niet gebeuren".
Dat gesprek van de middelbare school kwam vorig jaar in zijn herinnering terug toen hij een
onverwacht telefoontje kreeg van de US Postal Service die hem meedeelde dat zijn vader,
die in 2015 stierf, eindelijk een eigen postzegel zou krijgen. "Ik was stomverbaasd toen ze
het me vroegen", zegt Berra, "het is een ongelooflijk gevoel".
In januari werd de postzegel van Yogi Berra onthuld en deze zal later in 2021 worden
uitgegeven. "De afbeelding van mijn vader op een zegel zodat die zichtbaar is voor alle
mensen zodat ze hem niet kunnen vergeten, betekent heel veel voor me", zegt Berra.
Het proces om een persoon op een postzegel te zetten en het juiste ontwerp te vinden, kan
jaren duren – elke postzegel beeld komt pas na veel geheen-en-weer tot stand. Het begint
met de Citizens' Stamp Advisory Committee, een groep experts op verschillende gebieden
die vier keer per jaar samenkomen om voorstellen voor nieuwe postzegels die vanuit de hele
VS zijn ingezonden, te beoordelen. Berra's naam dook voor het eerst op in 2016, maar elk
jaar kan de commissie slechts een handvol namen voor postzegels selecteren en daarna
neemt de procedure ook nog een aantal jaren in beslag.
Nadat een persoon is gekozen, verzamelt een onderzoeksgroep relevant materiaal voor
mogelijke onderwerpen en wordt er contact opgenomen met de familie om het nodige
juridische papierwerk te doorlopen. Dan is het tijd om aan de slag te gaan met het uitzoeken
van het ontwerp.
USPS-art director Antonio Alcala benaderde een kunstenaar om te proberen Berra in actie
vast te leggen, maar toen de vroege schetsen de juiste sfeer niet troffen, koos hij voor naar
een andere ontwerper. Deze nieuwe kunstenaar, Charled Chaisson, bekeek eerst een tiental
verschillende afbeeldingen van Berra die door de onderzoeksgroep waren aangedragen
voordat hij een handvol schetsen maakte.
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Een potentieel veelbelovend voorbeeld
toonde Berra aan slag, "Maar op het
formaat van een postzegel wordt alles zo
klein", zegt Alcala, "dus als je een
slagman laat zien in zijn swing, is het
moeilijk om hierin Yogi te herkennen en
wordt het gewoon een willekeurige
honkbalspeler aan slag”. Dus besloot hij
een andere route te volgen.
De uiteindelijke selectie is gefocust op
Berra's gezicht, maar onder een veel
dynamischer hoek dan je vindt op een
traditionele honkbalkaart en gedeeltelijk
buiten het frame gesitueerd. Je kunt zijn
borstbeschermer zien, zodat je ziet dat hij
een catcher was, en zijn baseballpet die
hem identificeert als een Yankee. Maar
de focus ligt op hem en zijn glimlach.
Terwijl de postzegel werd ontwikkeld, kon
Larry er niet in het openbaar over
discussiëren, gebonden aan de
voorwaarden van een
geheimhoudingsverklaring. Nadat de
aankondiging in januari officieel was
gemaakt, belde hij echter een paar keer
met de zonen van twee voormalige
teamgenoten van zijn vader, Mickey
Mantle en Roger Maris, die ook op hun eigen postzegels hadden gestaan om het nieuws te
delen en te vragen naar hun ervaringen met de unieke eer.
Berra is de 31e honkbalspeler die op een postzegel wordt afgebeeld. Twintig van de vorige
30 werden echter gezamenlijk afgebeeld op één vel dat werd uitgebracht ter ere van het
MLB All-Century Team in 2000, dus slechts een tiental werd individueel op deze manier
geëerd.
Die lijst van honkballegendes op eigen postzegels omvat nu ook Yogi Berra. Voor Larry
Berra, de oudste van zijn drie zonen, is het een laatste postzegel om toe te voegen aan de
collectie waarmee hij al die jaren geleden is begonnen. "Zijn gezicht bracht duizenden
mensen vreugde", zegt Berra. “Naarmate spelers ouder worden en overlijden, neemt hun
nalatenschap af en verdwijnt, maar hopelijk houdt de postzegel de herinnering levend; dat
zijn nagedachtenis in ere blijft zodat ze hem niet zomaar vergeten, betekent voor mij het
meeste”.

POSTZEGEL PROCEDURE
Hiervoor leg ik uit hoe in Amerika de procedure is met betrekking tot de postzegel afbeelding
van een persoon, in dit geval de honkballer Yogi Berra van de New York Yankees. Vuistregel
in Amerika is dat in leven zijnde personen -nog- niet in aanmerking komen voor een
postzegel, met uitzondering van de president.
Nederland had dezelfde regel dat in leven zijnde personen niet afgebeeld worden op een
postzegel, ook hier met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis.
Op 26 februari 1975 gaf Nederland een zegel van 30 cent uit naar aanleiding van het 700jarig bestaan van Amsterdam. Op de afbeelding staan o.a. een groep mensen afgebeeld.
Sommigen in het gezicht herkenbaar. Wat bleek, één van de afgebeelde personen bleek nog
in leven te zijn en kon de vuistregel van de toenmalige PTT niet meer aan vast gehouden
STP bulletin – uitgave 2021-1
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worden. Er volgden vervolgens tal van uitgiften van herkenbare personen, echter onbekend
qua status.
De eerste zegel waarop in leven zijnde personen zijn te zien is de uitgifte op 28 februari 1995
ter gelegenheid van het Jaar van de Film met een afbeelding uit de film Turks Fruit met
Monique van der Ven en Rutger Houwer. Later volgden tal van bekende Nederlanders.
Maar er is natuurlijk ook de eerste Nederlandse golfpostzegel. Met het rond de
eeuwwisseling steeds populairder worden van de golfsport in Nederland was het opvallend
dat er ruim 40 zegels met sport waren afgebeeld maar het golf bleef verstoken van een
zegelafbeelding.
Wel was er een First Day Cover met heel klein een onbekende golfer op de Goese GC.
Vanuit Swing Time Philately werd contact opgenomen met de PTT maar het antwoord gaf
aan dat men al vol zat met uitgiften voor de komende jaren.
Golf werd ondertussen na voetbal en tennis sport nummer 3 in Nederland (noot: inmiddels
sport no. 2 na het voetbal) en jaarlijks werd de PTT benaderd om toch eens na te denken
over een golfzegel. Relatief kleine sporten als korfbal, dammen, e.a. werden wel afgebeeld.
De jaren gingen voorbij maar volhouden had uiteindelijk succes. In 2009 viel er een brief in
de bus dat de PTT plannen had om nu een golfzegel uit te geven en of ik een gesprek wilde
hebben in het AC Restaurant in Leiderdorp.
Gesproken met de PTT coördinator postzegeluitgiften en op hun verzoek werd een collage
van bestaande golfzegels getoond om een indruk te krijgen. Afgesproken werd dat een door
de PTT aangewezen illustrator (noot: Max Kisman) een tiental ontwerpen zou maken en dat
daarna de afbeeldingen besproken zouden worden. Maar eerst werd door mij contact
opgenomen met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) of het logo van de bond gebruikt
mocht worden op deze zegel en de NGF was enthousiast en gaf haar goedkeuring.
Nadat een tweede bespreking had plaatsgevonden zou de PTT beslissen welke afbeelding
het zou worden. Zelf had ik een andere voorkeur maar kon de beslissing niet beïnvloeden.

Op 10 maart 2009 werd onder zegelnummer 2635 de zegel van 44 Eurocent uitgebracht in
een oplage van 2.100.000 zegels in 210.000 velletjes van 10 zegels. Daarnaast ook de First
Day Cover en Mapje M390 met daarin een toelichting over de totstandkoming en daarbij een
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blokje van 4 golfzegels.
Zo nauwkeurig als het gaat in Amerika om fouten te voorkomen, zo slordig liep het af met de
PTT.
Op de afbeelding van het mapje staat het volgende vermeld:
In 1991 sloegen de postzegelverzamelaars onder de golfspelers in 12 landen de
handen ineen en richtten de verzamelclub Swing Time Philately op. En nu komt het!!
De oprichters !! van de Nederlandse Golf Federatie (NGF), Leon Vanverre en Rob van
Tuyl, wilden de combinatie postzegels en golf meer betekenis geven met een
postzegel gewijd aan de federatie.
Dat laatste is juist maar Leon en ik waren toch echt de oprichters van Swing Time Philately.
Er worden regelmatig fouten op postzegels geconstateerd, ook bij het golf en honkbal, maar
meer daarover in een toekomstig bulletin

MLB VERHEFT NEGRO-LEAGUES NAAR MAJOR LEAGUE STATUS

NEW YORK - Willie Mays zal nog wat slagen hits aan zijn record toevoegen, Monte Irvin's
slaggemiddelde in de MLB kan boven de .300 uitkomen en Satchel Paige zou bijna 150
overwinningen aan zijn totaal kunnen toevoegen. Josh Gibson, de grootste van alle Negro
League slagmannen, zou misschien ook wel een Major League-record kunnen behalen.
De statistieken en records van grootheden zoals Gibson, Paige en ongeveer 3.400 andere
spelers zullen toegevoegd worden aan de boeken van Major League Baseball nadat de MLB
woensdag aankondigde dat het de voormalige Negro Leagues vanaf nu beschouwt als een
Major League.
De MLB zei woensdag dat het "een langdurige vergissing in de geschiedenis van het spel
corrigeerde" door op de honderdste verjaardag van hun oprichting de voormalige Negro
Leagues te verheffen tot hun nieuwe status. De Negro Leagues bestonden uit zeven
competities, en de records en statistieken uit die competities tussen 1920 en 1948 zullen aan
de MLB-annalen worden toegevoegd. Een jaar nadat Jackie Robinson in 1947 bij de
Brooklyn Dodgers de eerste zwarte speler in de MLB werd, begonnen de aparte Negro
Leagues langzaam uit elkaar te vallen.
In 1969 werden de Negro Leagues uitgesloten toen de Speciale Commissie voor Honkbal
records zes officiële "grote competities" identificeerde die teruggingen tot 1876.
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"Het is de mening van de MLB dat de weglating van de negercompetities door de commissie
in 1969 duidelijk een fout was die vandaag de dag herstel vereist", zei de MLB in een
verklaring.
De MLB heeft beloofd te gaan samenwerken met het Elias Sport Bureau om de statistieken
en records van de negercompetities te bekijken en uit te zoeken hoe ze kunnen worden
geïntegreerd in de geschiedenis van de Major League. Er was geen standaardmethode voor
het bijhouden van gegevens voor de Negro Leagues, maar er zijn genoeg box scores om
een deel van hun statistische verleden samen te voegen.
Bij Willie Mays kunnen bijvoorbeeld de 16 honkslagen uit het seizoen 1948 bij de Alabama
Black Barons toegevoegd worden. Irvin, een teamgenoot van Mays bij de New York Giants,
zou zijn carrière slaggemiddelde kunnen zien stijgen van .293 naar .304 als de cijfers op
Baseball-Reference.com uit zijn negen Negro League-seizoenen kloppen. Paige, die
momenteel 28 Major League-overwinningen op zijn naam heeft staan, zou minstens 146 aan
zijn totaal kunnen toevoegen.
"Ieder van ons die van honkbal houdt, weet al lang dat tegen een achtergrond van
onrechtvaardigheid de Negro Leagues veel van de beste spelers, innovaties en
overwinningen van ons spel voortbrachten ", verklaarde MLB-commissaris Rob Manfred.
"We zijn nu dankbaar dat we de spelers van de Negro Leagues kunnen meetellen waar ze
thuishoren: als volwaardige Major Leaguers binnen de officiële honkbal geschiedenis."
Hoewel sommige mensen schatten dat Gibson meer dan 800 home runs heeft geslagen in
16 Negro League-seizoenen, is het onwaarschijnlijk dat er genoeg statistieken zijn om Barry
Bonds officieel te passeren voor zijn carrièrerecord van 762.
Afhankelijk van wat Elias en MLB besluiten, zou Gibson echter kunnen eindigen met een
ander opmerkelijk record. Zijn slaggemiddelde van 0.441 in 1943 zou het beste seizoen cijfer
ooit zijn, waarmee hij de 0.440 van Hugh Duffy uit 1894 overtreft. Gibson’s gemiddelde
kwam echter tot stand in minder dan 80 wedstrijden, veel minder dan de huidige standaard
van 162 wedstrijden.
"We zouden niet blijer kunnen zijn met deze erkenning van de betekenis van de Negro
Leagues in de geschiedenis van de Major League Baseball", zei Edward Schauder, wettelijk
vertegenwoordiger van Gibson's nalatenschap en medeoprichter van de Negro Leagues
Players Association. "Josh Gibson was een legende die zeker een topspeler in de grote
competities zou zijn geweest als hij had mogen spelen."
De MLB zei dat het rekening heeft gehouden met de input van de National Baseball Hall of
Fame and Museum, de Negro Leagues Researchers and Authors Group en studies van
andere honkbalauteurs en onderzoekers.
"De waargenomen tekortkomingen van de structuur en planning van de Negro Leagues,
waren het gevolg van de uitsluitingspraktijken van MLB en het hen ontzeggen van de status
van de Major League was een dubbele straf, net zoals dat werd geëist van kandidaten voor
de Hall of Fame voorafgaand aan de opname van Satchel Paige in 1971," zei honkbal
historicus John Thorn. "Het verlenen van MLB-status aan de Negro Leagues een eeuw na
hun oprichting geeft diepe voldoening."
Bob Kendrick, president van het Negro Leagues Baseball Museum in Kansas City, Missouri,
was zeer ingenomen met de aankondiging van woensdag.
"Het Negro Leagues Baseball Museum is verheugd om deze welverdiende erkenning van de
Negro Leagues te zien. In de hoofden van honkbalfans over de hele wereld dient dit als
historische bevestiging voor degenen die werden geweerd uit de Major Leagues en de
vooruitziende blik en moed hadden om een eigen competitie op te zetten die heeft
bijgedragen aan het veranderen van het spel en ook aan ons land, ”zei Kendrick in een
verklaring.
"Deze erkenning is een verdienstelijke buiging naar de moedige eigenaars en spelers die
hebben bijgedragen aan het opbouwen van deze uitzonderlijke onderneming en werpt een
welkome schijnwerper op de immense talenten voor wie de Negro Leagues hun thuis was."
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