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GAME RECAP #12: DUITSLAND - CHINESE TAIPEI
WOENSDAG 18 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Zonnig, comfortabel | Eerste pitch: 14:05 uur
Toeschouwers: 1.997

De woensdagouverture tussen Duitsland en Chinese Taipei 
werd voorafgegaan door een tweetal ceremoniële eerste 
pitches. Announcers Andy (vader) en Jason (zoon) Houtkamp 
wierpen een bal richting de catcher van Taipei en Duitsland 
(resp.), wat het startschot gaf voor het middagduel.

De Duitse starter Matthew Kemp gooide voor de tweede 
keer dit toernooi, maar zijn optreden was van korte duur. Hij 
kreeg een run tegen in de eerste inning, na een vrije loop, een 
gestolen honk en een honkslag. De RBI kwam op naam van Yi 
Teng Lin. 

Kemp was wild en moet dan ook na 3.1 innings het veld al 
ruimen voor Lukas Steinlein. De schade was toen al gedaan 
voor de Duitsers, want Taipei had het tweede punt al 
aangetekend in de vierde inning. Een double van Chiang werd 

gevolgd door de tweede RBI-single van Lin en de Duitsers 
leken op weg naar een volgend verlies.

Zoals echter goede Germanen betaamd, gaven de 
Oosterburen niet op. Na een aantal innings de nul te hebben 
gehouden, sloegen ze in de tweede helft van de zesde inning 
toe. Een error van de Han Lin op twee opende de deur en toen 
Schulz de loper een honk verder sloeg met een single, greep 
de Taipei-coach in. Een defensieve wissel in het infield hielp 
niet, want een bom van een single van de knuppel van Max 
Boldt zorgde voor een honkenvolsituatie. 

Een nieuwe werper kon het tij niet keren, want Simon Gühring 
sloeg twee punten over de plaat met een single naar het 
linksveld, buiten het bereik van de duikende Taipei. Een Vincent 
Ahrens-honkslag naar het rechtsveld bracht het derde Duitse 
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Taipei liet Team Germany echter niet lang genieten van een 
voorsprong, want een halve inning later was het alweer 
voorbij met de Duitse pret. Via een driepuntenhomerun van 
de knuppel van Wei Chih Chen en een RBI-single Ju-Liang 
Tai zetten de Taipei vier runs op het scorebord en namen ze 
een 6-3 voorsprong. Om het nog erger te maken voor de 
Duitsers verloren ze ook nog rechtsvelder Shawn Larry, die 
geblesseerd raakte bij zijn poging de hit van Tai te verdedigen. 
Larry werd, steunend op zijn trainer en onder applaus, van het 
veld geholpen.

Taipei scoorde in de achtste inning nog eens vijf keer, 
waaronder bijna een tweede driepuntenhomerun van Wei 
Chih Chen (die 2-uit-4 ging met 2 runs, een homerun en 4 
RBI’s). Het was ineens afgelopen met de spanning en het 

duel sleepte zich tergend langzaam naar het einde. Taipei 
maakt met de wedstrijd meer indruk en is één van de beter 
spelende Taipei-teams van de laatste HWH-edities. Kunnen 
ze verderop in het toernooi nog verrassen? (JR)

W: Chia Chun TANG
L: Maurice WILHELM

PLAYER OF THE GAME: WEI CHIH CHEN


