LEESVOER
19 juli 2018
Nr. 7

GAME RECAP #13: NEDERLAND - JAPAN
WOENSDAG 18 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Fris | Eerste pitch: 19:05 uur
Toeschouwers: Uitverkocht!

Nederland - Japan is de laatste jaren wel vaker een kraker
gebleken, maar zelden stond er zoveel op het spel als op
deze woensdagavond. Nederland en Japan spelen het best
verzorgde honkbal van de Week, dus het publiek kon de
borst natmaken.

gestolen honk (door zichzelf uit de pick-off rundown te redde),
Gilmer Lampe sloeg een honkslag en Dudley Leonora kreeg
ook vier wijd. Gianison Boekhoudt kon de knuppel niet hard
genoeg tegen de bal krijgen.
Denzel Richardson lukte dit opzich wel. De outfielder sloeg
vier grand-slam foutballen in zijn slagbeurt. Batting practice
diepte. Helaas voor Nederland kon Ojima op een volle bak
geen contact maken op een hoge fastball, wat alles op het
bord van Nick Urbanus legde. Helaas kon de infielder de
bal niet op de grond krijgen; hij sloeg een vangbal naar het
linksveld, waarmee de honken vol achter werden gelaten. Zou
hetzelfde als zondat tegen Taipei gebeurde worden herhaald?

De Nederlandse ploeg begon prima aan hun eerste
verdedigende inning, hoewel vooral Nick Urbanus als stofzuiger
fungeerde. De tweedehonkman maakte alle drie de nullen,
waar vooral de laatste van verhoogde moeilijkheidsgraad
was. De toon leek gezet en de Nederlanders konden na een
snelle inning offensief aan de slag.
Dat deden ze ook. Dwayne Kemp regelde een vrije loop en een

6

LEESVOER
19 juli 2018
Nr. 7

Heijstek bleef dominant gooien en Ojima kwam wat tot rust,
wat de ene na de andere nul op het bord zette. Ondanks dat
Ojima heel degelijk gooide, werd de linkshander aan het begin
van de derde inning vervangen door Noboru Shimizu, de
rechtshander.

De overige pitchers van Japan (de ploeg gebruikte er zeven
in negen innings) hielden de Nederlandse slagploeg onder
controle, maar het grootste probleem bleef het binnenslaan
van de honklopers. Op het momen dat de negende inning
aanbrak en de Japanners werper Kaino op de heuvel zetten,
werd het nog duidelijker dat het moeilijk zou worden.

De Japanners namen de leiding in de eerste helft van de
vierde inning, via de gepatendeerde stootslagparade. In dit
geval betrof het een suicide squeeze op thuis, die perfect
neergelegd werd door Tongu. Hij bracht Kodama over de plaat
voor de 1-0 voorsprong voor Japan.

Kaino gooide 94 mph en wisselde die fastballs af met
frisbeesliders waar het Nederlands team niets tegen in te
brengen had. We gingen dus verlenging, op naar de tiebreaker.

Nederland trok het duel in de tweede helft van de vierde
inning gelijk. Met één uit sloeg Nick Urbanus een honkslag.
Hij bereikte twee door een vrije loop voor Rodney Daal en drie
door een honkslag van Van der Meer. Met de honken vol sloeg
Engelhardt een infield hit naar short. Alle lopers schoven een
honk op en Urbanus scoorde de gelijkmaker.

En dan speel je een tie-breaker tegen een Aziatisch team..
Dat is altijd lastig. Dat er gestoten zou worden, zoveel was
duidelijk. Dat Japan met hun de stootkunde het publiek op de
banken zou krjigen, dat was wel verrassend.
Nederland nam, onder leiding van Loek van Mil op de heuvel,
als eerste hun plekken in het veld in. Japanse lopers werden op
één en twee geplaatst en deze werden veilig een honk verder
gestoten. So far, so normaal. Het was echter de volgende
stootslag die iedereen verraste. Ryosuke Kodama legde een
squeezebunt neer, waarop Iwaki eenvoudig kon scoren. Van
Mil fieldde de bal, zag dat hij Iwaki nooit meer kon uitgooien
op thuis, wierp de bal dus naar één... en zag een halve seconde
later ook Kamikawabata als een sneltrein doorrennen naar
thuis. De loper van twee had geen moment de rem erop
gegooid en de Japanners verrasten vriend en vijand met deze
verrassende two-run squeeze.

Nederland kon echter (opnieuw) niet doordrukken met de
honken vol. Dwayne Kemp’s grondbal naar drie deed de loper
op thuis sneuvelen en Lampe kreeg voor de tweede keer drie
slag, waarmee de inning ten einde kwam.
Oranje nam echter wel de leiding in de volgende inning.
Met één man uit sloeg Gianison Boekhoudt een single. Ook
Richardson volgde met een hit en na een harde line-out van
Urbanus kwam Rodney Daal door met de belangrijke hit. Met
een gigantische dreun legde hij de bal hoog tegen de muur
in het linksveld, waarop zowel Boekhoudt als Richardson
konden scoren. Nederland nam de leiding: 3-1!

De voorsprong van 5-3 was daar en Nederland kon in de
tweede helft van de tiende inning geen punten over de plaat
duwen. Roelie Henrique startte de inning nog wel met een
geweldige stootslag om zo de lopers een honk verder te slaan,
maar toen Dwayne Kemp zijn keihard linedrive richting één
gevangen zag worden (de Japanners speelden no-doubles
defense, dus de eerstehonkman stond dicht bij de lijn en kon
de bal daardoor vangen) leek het geluk met de Aziaten. Lampe
kreeg drie slag en het duel was voorbij. Nederland moet nu
hopen dat het tweede kan worden in de eerste rond, maar
Taipei heeft nog een mogelijkheid om de tweede Aziatische
ploegen op de bovenste twee tredes te worden. (JR)

Intussen stond Heijstek geweldig te gooien, want de
Japanners kregen weinig tot geen kansen. Wanneer er dan
wel Aziatische dreiging was (bijvoorbeeld met een loper op
drie en één uit), dan pitchte hij uit de problemen (bijvoorbeeld
via twee pop-outs naar Leonora op één).
Japan kwam weer een run dichterbij toen Kevin Heijstek door
zijn benzine heen leek te raken in de zevende inning. Tatsumi
roeide de eerste pitch van de inning over de hekken in het
rechtsveld voor een no-doubt homerun en de Japanners
regelden nog een aantal runs op honkslagen en errors.
Heijstek werd eerder in de inning vervangen door Ploeger,
maar hij kon de boel niet dichthouden. Met een 3-3 stand op
het bord gooide Ploeger drie slag, voor de derde nul.

W: Hiroshi KAINO (1-0)
L: Loek VAN MIL (0-1)
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