
Hoe zou je jezelf omschrijven?
„Gedreven. Doelgericht. Vrolijk.

Egoïstisch als sporter. En direct. Ik
heb altijd wel een duidelijke me-
ning, die ik ook zeker uit. Ik laat
het mensen weten als ik het niet
eens ben met dingen.”

Hij lacht: „Mijn vriendin heeft
het soms best wel moeilijk met mij.
Ik zeg altijd meteen wat ik vind.
Daar denk ik niet eerst even tien
keer over na. Of dat weleens leidt
tot botsingen? Soms. Maar ik zeg
iets liever recht in je gezicht dan
dat ik het achter je rug om doe.” 

Voordat je bij de Hoofddorp Pioniers
terechtkwam, speelde je jarenlang

in de Verenigde Staten. Eerst bij
Seattle Mariners, daarna bij
Chicago Cubs. Een memorabele
tijd?

„Absoluut. Ik ging daar als
kind van zeventien jaar naar-

toe met een bepaalde
droom. Maar toen ik er

daadwerkelijk was,
leerde ik al snel de

realiteit kennen.
Dat is dus

gewoon kei-
hard vech-
ten voor je
plekkie.
Toch was
het gewel-
dig om mee
te maken,

vooral om
elke dag op

hoog niveau
bezig te zijn met honkbal. En ik
speelde regelmatig voor meer dan
10.000 toeschouwers, terwijl er
hier in Nederland meestal maxi-
maal 200 mensen aanwezig zijn in
een stadion. Dat gevoel is niet in
woorden uit te drukken. Dat moet
je voelen.” 

Hoe woonde je daar?
„Hoe hoger je als honkballer in

Amerika komt, hoe meer je zelf
moet regelen. In mijn eerste jaar
verbleef ik bijvoorbeeld in een
hotel, dat werd geregeld door de
club. Het jaar erna moest ik zelf
iets fiksen. We werden niet heel
goed betaald, dus ik stond voor de
keuze: een groot en mooi apparte-
ment en dan minder geld overhou-
den óf gewoon kiezen voor een
simpele verblijfplaats. Ik koos voor
het laatste. We zaten met z’n
vijven in een driekamerapparte-
ment. Ik sliep op een matrasje in
de woonkamer, zonder televisie.
Voor toen was dat prima. Ik wist
niet beter.”

En jij stond elke dag in de keuken?
„Haha, nou, dat viel wel mee.

We aten vooral veel fastfood.
Amerika zit natuurlijk vol met al
die ketens. En je bent veel onder-
weg, naar uitwedstrijden en zo.
Ik kookte bijna nooit zelf.”
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Het jaar 2020 staat voor veel Nederlandse topsporters in het teken van de Olympische Spelen. Op weg
naar Tokio komen in deze lifestyle-rubriek atleten aan bod die in de Japanse hoofdstad kunnen gaan
schitteren. Zoals honkballer Lars Huijer, die in april in Taiwan nog één kans heeft om zich met het Neder-
lands honkbalteam te plaatsen voor de Zomerspelen.

Ga je in het weekeinde vaak op stap of
ben je niet zo’n feestbeest?

„Toen ik nog in Amerika woonde,
stonden we elke zaterdagavond wel
ergens in een bar. Naarmate je ou-
der wordt, doe je dat minder vaak.
Dan ga je meer tijd doorbrengen
met familie, is mijn ervaring. Lek-
ker ergens een hapje eten en dat
soort dingen. Wat dat betreft ben ik
ook wel een simpele boeren-Hollan-
der, hoor. Gewoon een beetje leuke
dingen doen en daarnaast het beste
uit mezelf proberen te halen op
sportief gebied.”

Kun je als honkballer leven van je
sport?

„In Nederland is dat over het
algemeen moeilijk. Ik heb een A-
status van NOC*NSF, dus ik kan er
zelf redelijk van leven. Maar de
meeste spelers in de hoofdklasse
kunnen dat helaas niet. Als honk-
baller in Nederland moet je blij zijn
als je een reiskostenvergoeding
krijgt. Best jammer, want je traint
wel vier tot vijf keer per week. Dat
vergt veel van een sporter. En aan-
gezien je er financieel weinig voor
terugkrijgt, stoppen veel spelers
met honkballen. Daardoor zie je het
algehele niveau in Nederland lager
worden en dat is niet wat je wilt. Ik
heb er zelf al zes jaar een honkbal-
schooltje naast, samen met mijn
broer Swen. Vorig seizoen waren we
even gestopt, maar toen kregen we
zoveel aanvragen dat we een door-
start hebben gemaakt. We halen er
allebei veel plezier uit, ook omdat
het beter maken van jonge honkbal-
lers echt een passie van ons is. We
doen het niet voor het geld.”

Je broer heeft ook op hoog niveau
honkbal gespeeld in de VS. Is hij een
voorbeeld voor je?

„Ja, ik kijk van jongs af aan tegen
hem op. Ik loop een beetje in zijn
voetsporen, maar het zijn wel heel
mooie voetsporen. Ik vind hem een
bijzonder mens, leer veel van hem
en kan goed met hem opschieten.
We wonen nu in dezelfde straat in
Hoofddorp en brengen veel tijd
door samen. Hij is onlangs vader

geworden. Dat maakt me wel
trots.” 

Heb je weleens tegen hem gezegd dat
je blij bent dat hij je broer is?

„Nee, dat doen we eigenlijk nooit.
Misschien moet ik dat maar eens
gaan doen.”

Wanneer heb je voor het laatst
gehuild?

„Poeh, dat is wel heel lang gele-
den. Ik huil niet zo vaak. Huilen
voelt voor mij als een soort teken
van zwakte. Ik vind het echt mooi
als mensen hun kwetsbaarheid
tonen, maar ik kan het niet. Mijn
vriendin is daar beter in en ik kan
op dat vlak zeker van haar leren.
Dat neemt niet weg dat ik op dit
moment eigenlijk geen redenen
heb om te huilen. Ik ben tevreden
met mijn leven.”

Geloof je in leven na de dood?
„Ik denk wel dat er iets bestaat.

In reïncarnatie geloof ik niet. Maar
stel dat het er wel blijkt te zijn, laat
mij dan maar terugkomen als een
hond. Ik heb zelf een Lhasa Apso,
zo’n heel klein beestje. Hij was van
mijn vriendin, nu is-ie van ons
samen. Die hond wordt zó ver-
wend. Lekker de hele dag knuffelen
met de baas, af en toe buiten een
rondje lopen. Geen stress. Dat lijkt
me wel wat.”

Met wie zou je graag een dag willen
ruilen?

„Dan ga ik voor Sven Kramer. Ik
vind schaatsen interessant en Kra-
mer is met afstand de beste in zijn
soort. Hij is ook een echte persoon-
lijkheid, die zijn sport goed op de
kaart zet. Ik zou graag willen weten
hoe hij zich voorbereidt op een
wedstrijd en welke trainingspro-
gramma’s hij aflegt. Volgens mij
werkt hij zich een slag in de rond-
te.”

Wat betekenen de Olympische Spelen
voor jou?

„Het is van kleins af aan mijn
droom om daar naartoe te gaan als
sporter. Ik heb de World Baseball
Classic al een keer meegemaakt.
Dat is ook een gekkenhuis, met vele
tienduizenden mensen op de tribu-
nes. Qua niveau is dat zelfs beter
dan de Olympische Spelen, omdat
de allerbeste honkballers ter we-
reld daaraan meedoen. Maar qua
naam en ervaring zijn de Olympi-
sche Spelen weer bekender en
specialer, met al die verschillende
sporten.”

„We hebben nog één kans om
onszelf te kwalificeren. Het wordt
lastig, maar in 2011 werd Nederland
wereldkampioen en ook nu hebben
we een heel goed team. Als we laten
zien wat we kunnen, denk ik dat we
het gaan halen. Dat zou ik echt
waanzinnig vinden.”

’Ik sliep in Amerika op een
matrasje in de woonkamer’

Lars Huijer:
,,Stel dat
reïncarnatie
bestaat, laat
mij dan maar
terugkomen
als een hond.” 
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