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GAME RECAP #1: JAPAN - ITALIË
VRIJDAG 13 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Zwoel, graadje of 22,5 | Eerste pitch: 14:06uur
Toeschouwers: Halfvol

Na de introductie van spelers en coaches klonk voor het 
eerst sinds 2004 weer het fraaie volkslied van Italië tijdens 
een Honkbalweek. Zo lang is het geleden dat de Italiaanse 
ploeg op het evenement aanwezig was. Wat volgde wat het 
net zo fraaie volkslied van Japan. Het introductie-deel werd 
afgesloten door een kort openingswoord van toernooi-
voorzitter Guus van Dee en het gooien van de ceremoniële 
eerste bal door Duko Jansen. De voormalige honkbal-
international gooide vijf jaar in de nationale ploeg en is nog 
altijd actief voor Sparks Haarlem (overgangsklasse). De 
oud-werper gooide de bal (fastball outside) namens Hans 
Moolenaar Wijnkoperij, één van de trouwe partners van de 
Honkbalweek.

Na het officiële gedeelte leverde de Japanse rechtshandige 

werper Masato Morishita om 14.07 uur de allereerst worp af 
van de 29e editie van de Honkbalweek Haarlem. De Italiaanse 
openingsslagman Sebastiano Poma sloeg gelijk een scherpe 
en harde grounder, maar die werd uitstekend verwerkt door 
korte stop Ryosuke Kodama. Een strikeout en een pop-fly op 
fout gebied sloten de eerste Italiaanse slagbeurt af.

Japan wist gelijk het honk te bereiken in de eigen eerste 
slagbeurt op de Italiaanse starter Luis Lugo Lareschi. Om 
14.16 uur maakte openingsslagman Motoki Mukoyama 
goed contact en liet de eerste honkslag van deze editie in 
de boeken opnemen. Even later kwam hij in scoringspositie 
op een grounder van Nagi Yonemitsu. Wat volgde was 
een schiterende play van korte stop Robel Garcia, zodat 
Mukoyama op het tweede honk moest blijven. Een ‘broken 
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bat fly-out’ sloot de slagbeurt af.

De 24-jarige in het Venezolaanse Barquisimeto geboren 
Luis Eduardo Lugo Lareschi (zoals hij voluit heet) had een 
sterke tweede inning, waarin hij drie Japanse slagmensen 
met drie slag uitschakelde. Lugo gooide een aantal seizoenen 
professioneel. Zo kwam de linkshandige werper in 2011 uit 
in de Dominicaanse Summer League en de Arizona League. 
Hierna volgden nog verschillende seizoenen in de Amerikaanse 
minor league. Ook dit jaar leek er weer een professioneel 
seizoen aan te komen, want hij werd in december vorig jaar 
gecontracteerd door Baltimore Orioles. Echter, in maart werd 
hij weer released. Sinds maart staat Lugo in de Italiaanse 
competitie op de heuvel voor Parma Clima.

In de eerste helft van de derde inning was er ook voor het eerst 
Italiaans succes, want om 14.44 uur liet Freddy Noguera de 
eerste honkslag noteren voor de ploeg van manager Gilberto 
Gerali. Noguera was de eerste Italiaan die het honk wist te 
bereiken op Morishita, die de eerste acht slagmensen op rij 
had uitgeschakeld. Noguera strandde echter op het eerste 
honk.

Japan kwam voor de tweede keer in scoringspositie in de 
tweede helft van de derde inning. Met één uit sloeg Ryosuke 
Kodama een honkslag en stal even later het tweede honk, 
maar ook hij bleef uiteindelijk achter. De vierde slagbeurt bleef 
voor beide teams verstoken van honklopers. Hoogtepunt in 
deze inning was een fraaie vangbal van de Italiaanse eerste 
honkman (en voormalig Major Leaguer) Chris Colabello op 
een line drive van Yuma Tongu. Het werpersduel tussen Lugo 
en Morishita ging voort in de vijfde inning, want ook toen 
hielden de beide heuvelartiesten de honken schoon.

In de eerste helft van de zesde inning wist Italië het honk 
weer te bereiken. Met één uit kreeg Freddy Noguera een vrije 
loop, zodat hij voor de tweede maal vanmiddag het honk 
bereikte. Dat duurde echter niet lang, want even later werd hij 
uitgeschakeld tijdens een steelpoging.

In de zesde Japanse slagbeurt nam Alex Bassani het werpen 
over van Luis Lugo, die in de voorgaande vijf innings liefst 
achtmaal drie slag gooide! Ook Bassani begon met een 
strikeout, waarna een hoge pop-fly bij de linksveldlijn voor 
de tweede nul zorgde. Vervolgens sloot Bassani af met zijn 
tweede strikeout.

De verdediging bleef voor hoogstandjes zorgen in de zevende 
inning. In de eerste helft van de zevende inning, met één uit, 
haalde Robel Garcia stevig uit, maar de door hem geslagen 
bal werd in diep midveld gevangen. Vervolgens sloeg 
Chris Colabello een honkslag, maar die werd op zijn beurt 
uitgeschakeld na een schitterende play van tweede honkman 
Nagi Yonemitsu op een harde grounder van Nicola Garbella. 
Japan kwam in de tweede helft van de zevende inning weer 
voor het eerst op het honk sinds de derde slagbeurt. Toen was 
het Yuma Tongu die een honklsag sloeg. Maar ook hij bleef 
achter.

In de achtste Italiaanse slagbeurt zette ook Japan een nieuwe 
werper in. Noboru Shimizu nam het over, maar kreeg twee 
honklopers. Federico Celli opende met een honkslag, waarna 
Shimizu volgde met drie slag, maar vervolgens vier wijd 
gooide op pinch-hitter Alex Sambucci. Dat werd gevolgd door 
twee wissels. Alessandro Deotto verving Sambucci als pinch-
runner, terwijl Hiromi Ito de nieuwe werper werd. Die begon 
met een strikeout, waarna een ‘force play’ volgde op een klap 
van Sebastiano Poma. Dat sloot de slagbeurt af en zo bleef de 
wedstrijd puntloos.

In de tweede helft van de achtste inning was het Japan dat 
een loper achterliet op het tweede honk. Met één uit kreeg 
pinch-hitter Yoshiaki Watanabe vier wijd, schoof op na een 
opofferingsstootslag, maar strandde op het tweede honk.

Nadat Italië in de eerste helft van de negende inning weer op 
rij was uitgeschakeld begon de spanning in dit duel wat te 
stijgen in de negende Japanse slagbeurt. Pinch-hitter Shoki 
Katsumata opende met vier wijd, waarna zijn pinch-runner 
Daigo Kamikawabata in scoringspositie werd gebracht via 
een opofferingsstootslag van Ryosuke Tatsumi. Met twee uit 
werd een gedwongen loop gecreëerd via opzettelijk vier wijd 
voor Toshiya Sato. Zover kwam het niet, want een pop-fly 
sloot de inning af en dus gingen we naar ‘extra innings’.

Volgens de internationale toernooiregels wordt er vanaf de 
tiende inning volgens de tie-break rule gespeeld. Aanvallend 
begint een ploeg in dat geval met een loper op het eerste en 
het tweede honk om een beslissing te forceren.

In de eerste helft van de tiende inning kwam er voor het 
eerst tijdens deze wedstrijd een loper op het derde honk! Tie-
break lopers Robel Garcia en Chris Colabello schoven op na 
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een fraaie stootslag-honkslag van Nicola Garbella. Na een 
strikeout sloeg Leonardo Zileri een hoge pop-fly achter het 
eerste honk die gevangen werd door de Japanse rechtsvelder. 
Bij de ‘transfer’ verloor die echter de controle over de bal die 
op de grond viel en even voor wat verwarring zorgde. Maar 
het was al gauw duidelijk dat het een vangbal was. Ook na 
onderling overleg van de umpires en uitleg aan de beide 
managers.

De beslissing viel korte tijd later en dat gebeurde op 
spectaculaire wijze! Tie-break lopers Toshiya Sato en Yukiya 
Ito werden overgebracht via een opofferingsstootslag van 
Teriaki Sato. Vervolgens stormde Sato op de plaat af en 
draaide Takashi Umino voor een squeeze! Die werd perfect 
geplaatst, want Sato gleed over de thuisplaat en scoorde het 
winnende punt op deze ‘walk-off squeeze’. (MS)

W: Hiromi ITO (1-0)
L: Filippo CREPALDI (0-1)

Player of the Game: Hiromi ITO


