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wEr zijn veelminder coachesdan

spelers, en zeblijven vaak jaren
zitten, dus zo’nbenoemingbin-
nenslepen isniet eenvoudig.’

VWasuals slagcoachniet vooral
mental coach?Wantdiemannen
kunnenmeestalwel slaan.
‘Slaan ishet allermoeilijkste in
honkbal. Zelfs debeste speler
slaatmaardrie vande tienkeer
raak; er zijnnumaar twintig spe-
lers indeVSdie 30%halen.Dus
zevenkeer gaat er iets verkeerd.
Maar inderdaad, soms zatenwe
gewoondrie kwartier te praten,
ergensopde tribune. Ikben rus-
tig, ik dringniets op, ikdoe alleen
suggesties en ik laat veel film-
beelden zien.Daardoor ontstaat
vertrouwen. Soms ishet gewoon
eenandere stemdie iets teweeg
brengt—terwijl ikmisschien
wel hetzelfde zeg als die andere
coach.’

V Is uwsucces als slagcoach te
meten?
‘Het ismoeilijk omdirect teme-
tenof ikmensenechtbeter laat
slaan. Zeookonder grotedruk
goed te laten slaan ismisschien
welmijnbelangrijkste taak.Druk
van socialemediabijvoorbeeld;
spelers lezenalles.Diehardheid
is essentieel, en een coach ziet
heel snel of iemanddieheeft.
Dat is bijnaniet aan te leren, dus
als diehardheid erniet is, breekt
zo’n speler gewoonniet door, ook
al heeft hij talent. Ikhebhetnual
duizendkeer gezien.’

‘Ikwas zelf als speler en vooral
als slagmanookheel goed inde
lageredivisies,maar ikhadniet
echt dezehardheid voorhet aller-
hoogsteniveau.Destijds kregen
spelersminder tijd omhunechte
talent te tonen. Als het nietmet-
een lukte, had jemeestal pech. Er
warenookmaar 26 clubs, nu30.
Dat scheelt honderd spelers die
nuwel eenkanskrijgen.’

V Nauwbenoeming tot slagcoach
werdendeGiants drie keer kampi-
oen in vijf jaar, na vijftig jaar droog
gestaan tehebben.
‘Dat eerste jaar, in 2010, hadden
weeenbeetje geluk, ook ik.Het
wasbijvoorbeeldniet dat er op-
eensmeer geldwas. Ikwasna
enkele slechte jarende enige
nieuwe coach in eenheel team
vancoaches.Wehadden veel ve-
teranen inhet veld staan.Wehad-
dengoedepitchers eneengoed
teamdatheelweinig verdedi-
gende foutenmaakte.Wekregen
meestal perwedstrijdnietmeer
dandrie runs tegen, duswehoef-
dener zelfmaar vier temaken.
In 2012warenweecht debeste,
wewonnendeWorld Seriesmet
4-0, een sweep. In 2014warenwe
nog steeds gewoongoed,maar
wehaaldenmaarnet deplay-offs
door eenwild card tewinnen.De
World Series (definale vanhet
honkbalseizoen, red.)wonnenwe
uiteindelijkmet 4-3.Datwashet
moeilijkste jaar.’

a Vervolg van pagina 21 V Daarnaginghet ieder jaarmin-
der,met als dieptepunt 98 ver-
lorenwedstrijden in2017.Hoe
kwamdat?
‘Een vande redenen is dat het be-
stuurhet economisch rendabel
acht omgoede spelers contracten
te geven van zeven, acht jaar, ter-
wijl de gemiddelde spelerscarriè-
re aande topmaar 4,5 jaar duurt.
DeGiantshebbennuhet oudste
team, al eenpaar jaar. Bij die
langjarige contractengaat het om
eenhoopgeld, (zo’n acht toppers
verdienen tussende$15mlnen
$22mlnper jaar,met eendoorde
bond vastgesteld salarisplafond
van$200mln voor iedere club,
red.),maardat verdienen clubs
wel terugmetbijvoorbeeldde
shirtverkoop.’

V Inhet honkbalworden indivi-
duele prestaties al heel lang lan-
delijk gemeten, van slaggemiddel-
de tot verdedigende fouten.Dat
zalmetde vlucht diededatawe-
tenschapheeft genomenvermoe-
delijk alleennogmaar verder toe-
nemen.
‘Wewerken al vijf jaar steeds
meermet data. Voor dit seizoen
hebbenwe eennieuwe president
of baseball aangenomen, Farhan
Zaidi.Hij heeft de LADodgers
(de grote rivaal vandeGiants,
beide komenoorspronkelijk
uitNewYork, red.) de afgelopen
twee jaar naar deWorld Series
geleid. Bij onzewedstrijdbespre-
kingen zittennu altijd tweeheel
jonge IT-mannen vanhet team
vanZaidi, en zij geven advies over
wie er spelen enmogen invallen.
Onzemanager, BruceBochy,
heeft 25 jaar ervaring, hij komt
nadit seizoen indeBaseballHall
of Fame, dushij beslist uiteinde-
lijk,maar data spelen zeker een
grotere rol.’

V Demanagerbeslist nogwelwie
er gekocht en verkochtworden?
‘ManagerBochyheeftmet zijn
ervaring altijd invloedgehadop
het aan- en verkoopbeleid,maar
degeneralmanager, de algemeen
directeur vanhethelebedrijf,
heeft ookaltijd al de vrijheid ge-
hadomdaarover te beslissen.
Dat er bij ons al vijf jaar steeds
meermetdatawordt gewerkt, is
gewoondenieuwewerkelijkheid.
Die accepterenweook.Het is bij
alle clubs zo. Er zijn indeMajor
Leaguedenk ik al zes slagcoaches
—niet bij onsoverigens—die
zelf nooit ophet hoogsteniveau
hebbengehonkbald. Zijwerken
vooralmetdata.Maar alwerken
alle clubsmetdata, erwordt er
toch elk jaarmaar éénkampioen.
Enwij zijndrie keer kampioen
gewordenopdeoudemanier!’

VWilt uBochynogwel opvolgen
nudemanagersfunctie zo veran-
dert?
‘Datwil ik zeker. Ik bendeafgelo-
pen twee jaar voordie functie ge-
interviewddoor vier clubs,waar-
onder deYankees.Dus ik zal ooit
ergenshoofdcoachworden, dat is
duidelijk, ookdankzij dede goe-
de resultatenmethetNederlands
team (Nederlandbereikte onder
Meulensde afgelopen tweekeer
dehalvefinalebij deWorldBase-
ball Classics,waar ookprofspe-
lers aanmeemogendoen, red.).
Zaidi is na twee slechte jaren aan-
genomenomopbasis vandata
dit soort besluiten tenemen.Hij
is heel dynamisch, heel slimen
zal vast de juiste keuzesmaken.
Hij gaatwel een verschilmaken.
Hij heeft niet voorniets een con-
tract voor vijf jaar gekregen.’

“
‘Vier clubshebben
megeïnterviewd
voorde functie van
hoofdcoach, dus
ooitword ikhet’

‘Waaromben jij
eigenlijkmijn
mama,mama?’
Deze vraag stelde

mijndochter dezeweek ineens
toen ikhaarnaar bedbracht. ‘En
waaromben ik ik?’

Ikmoest lachen,want ik ken-
dede vragen van toen iknet zo
oudwas. Ik ziemenog zitten in
onzewoonkamer vroeger, opde
leuning vandegrote grijze fau-
teuil, in stille verwonderingover
het fenomeen leven.Wieben ik?
Waaromwoon ikhier enniet in
dat landwaardekindjes dood-
gaan vandehonger?Waarom
gaanweüberhauptdood?Best
fundamentele vragenals je acht
jaar oudbent.

Ik antwoordde eerlijk dat ikhet
ooknietwist,maarwildehetmo-
mentumniet voorbij latengaan.
Ikheb zelf altijdhet gevoel dat ik
denodige afslagenhebgemist in
het levenomdat iknooit verder
keekdandedag van vandaag. Ik
gunmijndochter eendoordach-
tere toekomst, dus ik gooide er
een cliché tegenaan: het gaat er
niet zozeer omdat je doodgaat,
lieverd,maardat je leeft.

Dat is best fundamentele on-
zin als je acht jaar oudbent, dus
mijndochter keekmewazig aan.
‘Ikbedoel’, zei ikmaar snel,’je
kunt alleswordenwat jewilt’.

‘Alles?’
‘Alles. President, astronaut, juf,

jongen, gelukkig.Maar,’ bena-
drukte ik streng, ‘datword je alle-
maal niet vanzelf’.

Zekerniet als vrouw, dacht ik
er stilletjes achteraan.

Een jaar geledenhad ikdat
nooit gedacht. Ikhadbij het
FDwel het idee geopperd een
column te schrijvenover de ver-
schuivendeman-vrouwverhou-
dingen,maar achteraf bezien
had ik geenflauwbenulhoedie
verhoudingenprecies lagen, laat
staanwaar zeheengingen. Ik
weetnogdat een collegamij feli-
citeerdemetmijn ‘diversiteitsco-
lumn’,maarmij ookbedenkelijk
aankeek. ‘Kun jedaar danelke
week iets over schrijven?’ ‘Ja
hoor’, lachte ik, ‘geenprobleem’.
Ikmagdanmisschienniet verder
kijkendandedag van vandaag, ik
benookoptimistisch ingesteld.
Maar stiekemzat ikhemtocheen
beetje te knijpen.

Nuben ik 52 columns verder,
heeftmijnbureau zichoverladen
met reacties, boeken, uitnodi-
gingen, onderzoeksresultaten
en indexenenheb ik talloze
mensengesproken, vrouwenen

Ik heb geleerd dat
het themaman-
vrouwverhoudingen
veel complexer is dan
ik aanvankelijk dacht

mannen, zakenlieden, politici en
wetenschappers, consultants in
binnen- enbuitenland, feminis-
ten enanti-feministen en is alles
anders.

Ikheballereerst veel geleerd
over dieman-vrouwverhoudin-
gen.Niet alleen inhet bedrijfs-
leven,maar ook indepolitiek en
onzemaatschappij, voor zover
dezenog te scheiden zijn van
elkaar. Ikhebgeleerddathet
themaveel groter en complexer
is dan ik aanvankelijk dacht.
Het gaat niet alleenomhoeveel
vrouwener aande top zijn,maar
ookomhet aantal vrouwen in
de lagendaaronder.Het gaat
niet alleenomhetNederlandse
kampioenschapdeeltijdwerken,
maar ookomeenmoederschap-
sideologiedie diep is verankerd
inonze cultuur.Het gaat niet
alleenommacht, het gaat ook
ompercepties, vooroordelen en
patronendie ons allemaal inde
greephouden.Het gaat niet al-
leenomvrouwen, het gaat ook
ommannen. Zoals deBelgische
vicepremierAlexanderdeCroo
mij zei, gaat feminismeomge-
lijke kansen voor vrouwenén
mannen, dushet is ook eenman-
nenzaak. ‘Maar,’ zei JanBout van
RoyalHaskoningDHVook, ‘on-
derschat deweerzinbijmannen
niet’. Vrouwen is gewoongedoe.
Hetwas een vrouw—Caroline
Princen—diedat laatste tegen
mezei.

Al dat gedoeheeft alwel een
hoopopgeleverd. Alleenal afge-
lopen jaar zijn ermijlpalen, groot
enklein, gepasseerd. Er zijn veel
vrouwenbij gekomen in toppo-
sities.Dat is bemoedigend.Maar
tegelijkertijd is het ontluisterend
te zienhoe langzaamdat gaat.
Even schokkend ishet oprukken-
de conservatismedat vrouwen
lijkt tewillen reduceren tot een
wandelendebaarmoeder over
wiemannenmogenbeslissen.
Dat is niet eens een ver-van-ons-
bed-show, dat gebeurt inPolen,
inHongarije, inhet hoofd van
ThierryBaudet.

Onverdeeldoptimistischben
iknietmeer.Opmijn ene schou-
der zit nuKarlMarx. Sociale voor-
uitgang, fluistert hij af en toe in
mijnoor, kun je afmetenaande
sociale positie vande vrouw.Op
mijn andere schouder zitMar-
garet Atwooddan te gniffelen.
Sociale achteruitgangook,waar-
schuwt zij.

Maar ik kijk vooruit, eindelijk.
Ikmoetwel,wantmijndochter
moetnogalleswordenwat zewil.
Endat gaat niet vanzelf.

Maartje
Laterveer
Alles word je niet vanzelf,
zeker niet als vrouw

d
Ditwasde laatste column
vanMaartje Laterveer. Zij
blijft voorhet FDschrijven
over diversiteit. Reageer via
columnist@fd.nl.
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