
Het baseballseizoen begint in Amerika traditiegetrouw
met het werpen van de eerste bal door de president.
Een traditie die al dateert uit de vroege twintigste
eeuw. Waar Hoover en Roosevelt dit nog deden vanaf
de tribune met de gleufhoed in de vrije hand, betraden
Clinton en Bush II de werpheuvel in een blits sportjack
van het ‘home-team’. Dat ook Barack Obama zich zal
aansluiten bij deze traditie is vanzelfsprekend. Hij is
groot fan van de honkballers van de Chigago White Sox
in zijn woonplaats in Illinois. En dat Obama ook zelf
graag fysiek bezig is bleek al op de ochtend na zijn his-
torisch verkiezingszege. Ondanks een poging ‘in cogni-
to’ te blijven (baseballcap en handdoek) betrapten foto-
grafen hem bij het verlaten van een sportschool in
Chigago na een verkwikkende workout. 

Maar het hart van de nieuwe president van de
Verenigde Staten ligt bij het basketbal. De basketbal-
sport werd zijn favoriete vrijetijdsbesteding op de
Punahou middelbare school op Hawaii, waar hij bij zijn
grootouders opgroeide. ‘Hij wist niet wie hij was totdat
hij basketbal vond. Het was voor het eerst dat hij echt

omging met zwarte mensen’, zei zijn zwager Craig
Robinson eerder dit jaar in de New York Times. Obama
ontwikkelde zich tot een niet onverdienstelijk basket-
baller en onderscheidt zich vooral in de drie-tegen-
drie-variant van het spel, die veel op pleintjes en in
sportscholen wordt gespeeld. Ook nu speelt hij nog
geregeld partijtjes, zoals bijvoorbeeld onlangs tegen
Amerikaanse militairen, tijdens een werkbezoek aan
het Midden-Oosten. Dat in de Oval Office een ‘basket-
ball-hoop’ zal worden opgehangen lijkt dan ook onver-
mijdelijk.

Of zo nu en dan ook de speelkaarten op tafel zullen
komen in het Witte Huis is nog maar de vraag. Barack
Obama staat naast zijn atletische prestaties ook bekend
als een meer dan gemiddeld pokerspeler. Gedurende
de verkiezingscampagne is deze kwaliteit echter
bewust buiten de publiciteit gehouden. Poker wordt in
het puriteinse Amerika, vanwege de associatie met
casino’s en gokken, niet echt gezien als aanbeveling
voor de nieuwe commander in chief. Of dit terecht is
valt te bediscussiëren, vanwege de speltheoretische
vaardigheden die een geoefende pokerspeler zeker van
pas kunnen komen in politiek, diplomatie en, helaas
voor Obama, oorlog.
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