LEESVOER
18 juli 2018
Nr. 6

GAME RECAP #10: CHINESE TAIPEI - ITALIË
DINSDAG 17 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Best honkbalweer | Eerste pitch: 14:05 uur
Toeschouwers: 1.755

Het lekkerste honkbalweer is volgens ons een zonnetje,
met een lekker briesje. Dat was nou precies wat we
dinsdagmiddag hadden bij het duel tussen Chinese Taipei
en Italië. De Zuid-Europeanen wonnen maandag hun eerste
duel en lijken de goede kant op te gaan. Chun-Chi Lee stond
dinsdag tegenover Angelo Palumbo Cardozo.

vierde keer sinds de eerste inning van maandag vier wijd en
toen ook Sambucci een vrije doorgang werd verleend, had
de Tapei-manager genoeg gezien. Wang moest inrukken
(met frisse tegenzin, getuige het feit dat de coach de bal
uit zijn hand moest trekken), maar Hsiang-Ying Wang werd
opgeroepen als vervanger.

De Italianen pakten de draad van gisteren meteen weer op
in de eerste slagbeurt. Wang had grote moeite met de plaat
vinden, wat resulteerde in drie vrije lopen in de inning. Poma
opende het bal met een walk, waarna Vaglio en Garbella met
drie slag (called) weggezet werden. Colabello kreeg voor de

Hij kon niet voorkomen dat de Italianen op 1-0 kwam, maar
helemaal zijn schuld was dat niet. De nieuwe werper had
Chris Colabello klem tussen twee en drie na een pickoff,
maar Sebastiano Poma brak naar thuis vanaf drie en gooide
de Taipei-verdediging in de war. Tweedehonkman Po-Ting
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midden en Hsiao stootte hem naar twee.

Hsiao deed een poging Poma op thuis uit te gooien, maar zijn
aangooi miste richting en de outfielder scoorde eenvoudig het
eerste punt.

Een vrije loop voor Lin zette lopers op één en twee, wat werper
Valerio Simone naar de heuvel bracht. Hij kon Chen nog met
drie slag naar de kant sturen, maar Tai ramde een single door
het midden wat het gelijkmakende punt over de plaat bracht.
In dezelfde inning zag het publiek Taipei-manager Hsu ook
nog een slagman middenin zijn slagbeurt wisselen. Werpers,
lopers, slagmensen: het maakt Hsu dit toernooi niet uit, hij
wisselt ze allemaal.

De Italianen voegden een tweede run toe aan hun totaal in
inning nummer drie, dankzij een single van Nico Garbella en
een double van Chris Colabello. De twee katalysatoren van de
Italiaanse aanval waren opnieuw belangrijk voor hun ploeg,
na gisteren de kar ook al te hebben getrokken.
Taipei deed iets terug in de tweede helft van de vierde inning,
via een double van Chen-Ming Chiang en een RBI-single van
Chia-Yu Li. Taipei leek de Italianen bij de keel te hebben, maar
een fraai dubbelspel van de Italianen haalde de angel uit de
Aziatische aanval.

Uiteindelijk ging ook dit duel extra innings in; de tweede
keer voor de Italianen tegen een Aziatische tegenstander. In
tegenstelling tot vrijdag tegen de Japanners wisten de ZuidEuropeanen nu wel een een run op het bord te zetten, maar
alsnog ging alles fout in de tweede helft van de tiende inning.
De Italianen schoten zichzelf in de voet.

Het werd een vreemd duel, waarin Italië aanvallend eigenlijk
weinig voor elkaar kreeg. Taipei had twee keer zoveel
honkslagen dan de Zuid-Europeanen, maar deden te weinig
met de kansen die ze werden geboden. Een batterij aan
Italiaanse werpers pitchte in en uit de problemen, maar het
kon natuurlijk niet eeuwig goedgaan. In de zevende inning
drukte Taipei eindelijk door, maar makkelijk ging het niet.
Huang opende de slagbeurt met een honkslag door het

Een overmoedige Italiaanse rechtsvelder doet zijn team de
das om. Leonardo Zileri probeerde uit het rechtsveld een loper
van twee naar drie uit te gooien na een sac fly, waarop Taipei
al de gelijkmaker had gescoord. Zileri’s aangooi zeilde echter
meters over de derdehonkman heen en het winnende punt
scoorde eenvoudig voor Taipei. (JR)
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