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GAME RECAP #11: NEDERLAND - CUBA
DINSDAG 17 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Fris | Eerste pitch: 19:08 uur
Toeschouwers: Uitverkocht!

Het was áán, dinsdagavond in het Pim Mulier. Een uitverkocht 
huis, cheerleaders op het veld, dansende en feestende 
bierverkopers, een oude bekende op de announcerstoel 
(welkom terug, Andy Houtkamp), kortom: het recept was 
daar voor een absolute Clássico! Mike Bolsenbroek was als 
starter aangewezen voor Nederland, terwijl de Cubanen 
Misael Villa de opdracht tegen Oranje gaven.

Bolsenbroek moest even door de zenuwen heenbijten in de 
eerste inning. De werper zal deze week Stijn van der Meer 
nog even moeten trakteren op een steak dinner, want het 
was aan het absurde veldspel van de kortestop te danken dat 
Nederland slechts tegen een 1-0 achterstand aankeek na de 
openingsslagbeurt. 

Een vrije loop en een gestolen honk voor Orlando Acebey 
werd gevolgd door een infield single voor Dainier Galvez 
(play nummer één van Van der Meer). Ariel Sanchez sloeg 
de tweede infield single van de inning, op de heup van 
Bolsenbroek, waarop Acebey scoorde. De werper had dat tikje 
blijkbaar even nodig, want twee strikeouts verder zag hij er al 
stukken beter uit. Toch waren er nog twee highlight-reel plays 
nodig van Van der Meer om de bal in het infield te houden en 
zo de stand op 1-0 te houden. Na één inning leek het erop dat 
Van der Meer de titel Player of the Game al in de zak had.

De kortestop deed daar in de tweede inning nog een schepje 
bovenop, door Nederland op voorsprong te slaan. Nick 
Urbanus opende de inning met een spijkerharde single naar 
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links, gevolgd door een harde single van Denzel Richardson. 
Urbanus rende als een dolle richting het derde honk, wat 
paniek zaaide bij de Cubanen. Richardson schoof dankzij deze 
paniek door naar drie. Nadat Max Clarijs een pop-out sloeg, 
was het opnieuw Stijn van der Meer die de aandacht op zich 
vestigde. De linkshandige kortestop sloeg op de linkshandige 
werper een streep naar het rechtsveld. Urbanus en Richardson 
scoorden eenvoudig en Nederland nam de leiding.

Het was echter nog niet gedaan met de Nederlandse pret, 
want nadat Rachid Engelhardt werd geraakt door een pitch, 
was het wederom Dwayne Kemp die een dreun uitdeelde. De 
derdehonkman sloeg een double naar het linksveld en dankzij 
enorme hustle van Engelhardt scoorden beide honklopers: 
4-1 Nederland!

De Cubanen gaven zich echter niet zo makkelijk gewonnen 
als eerder dit toernooi het geval is geweest. Een RBI-double 
in de derde inning van Barthelemy scoorde Sanchez, die met 
een vrije loop het honk had bereikt. Een inning later parkeerde 
Robert Delgado de bal heel ver over het hek in het linksveld 
voor de vierde homerun van dit toernooi. De Cubanen maakten 
het dus weer spannend: 4-3.

Nederland drukte echter vrolijk door, want in de tweede 
helft van de vierde inning noteerden ze weer twee runs 
erbij. Met één uit was het opnieuw het duo Kemp en Lampe 
dat met honkslagen het honk bereikte. Leonora volgde met 
single nummer drie van de inning, waarop Kemp scoorde. De 
eerstehonkman stal vervolgens twee, waarop de Cubanen 
besloten om Yurendell Decaster opzettelijk vier wijd te geven, 
om zo de honken vol te zetten.
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Paar problemen met die beslissing: 

- Er stond een rechtshandige werper op de heuvel
- Decaster is ook rechtshandig
- Decaster sloeg op dat moment .071

- Na Decaster kwam Nick Urbanus 
- Urbanus slaat linkshandig
- Urbanus sloeg op dat moment .375

Logisch gevolg: de Nederlandse tweedehonkman raakte 
de bal vol voor een sacrifice fly naar rechts, waarop Lampe 
eenvoudig kon scoren: 6-3 Nederland.

De Cubanen deden in de negende inning nog wat terug, via 
een pinch-hit homerun van Cedeño, maar Loek van Mil gooide 
het duel in het slot. (JR)


