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GAME RECAP #17: JAPAN - CHINESE TAIPEI
VRIJDAG 20 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Zonnig | Eerste pitch: 15:00 uur
Toeschouwers: 

Toen was het zover, de eerste wedstrijd met finale-
implicaties stond op het programma op de vrijdagmiddag. 
Japan en Chinese Taipei mochten het uitvechten voor 
een plek in de finale. De eerste bal werd geworpen door 
voormalig scheidsrechter Bas van der Peet, die vanuit zijn 
rolstoel liet zien dat MS het gooien van een eerste worp niet 
in de weg hoeft te staan. De staande ovatie van het publiek 
en het applaus van het voltallige Japanse infield maakten 
een fraai plaatje.

Wataru Matsumoto, de rechtshandige werper van Japan, zou 
het gaan opnemen tegen Sheng Feng Wu, de side-armer van 
Chinese Taipei. Matsumoto was 1-0 dit toernooi, met een 
0.00 ERA (7 IP, 9 strikeouts, 0 walks). Sheng Feng Wu was 
voorafgaand aan het duel 0-1, maar ook met een 0.00 ERA 
(7.1 IP, 5 strikeouts, 0 walks). 

Het duel had niet alleen implicaties voor de finale, maar ook 
voor de vaste luisteraars van de Luistervoer-podcast. Er 

liep tijdens het duel namelijk ook een prijsvraag: “Hoeveel 
stootslagen legt Japan tijdens dit duel neer?” Als tie-breaker 
moest ook het aantal pick-offs van Japan genoemd worden. 
Na twee innings stond de teller voor stootslagen nog op nul, 
maar de pickoffs al op vijf!

De Japanners probeerden het wel in de tweede inning, maar 
Tatsumi stootte twee keer mis en kreeg daarna swingend drie 
slag. 

Taipei scoorde als eerste. De ploeg deed dat met twee uit in de 
derde inning, via een honkslag van Chiang, een tweehonkslag 
van Lin en een wilde worp scoorden het eerste punt. 
Matsumoto was in de problemen en de Japanners waren not 
amused. Nadat Matsumoto uit de inning was gekomen, hield 
de manager een praatje met zijn voltallige team, buiten de 
dug-out. 

Die peptalk hielp, want vanaf dat moment ging de Japanse 
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ploeg vele malen beter spelen. Het resulteerde in een knaller 
van een vijfde inning van de Japanners, die maar liefst zeven 
keer scoorden in hun helft. 
Tatsumi startte de inning met een enorme homerun naar 
het rechtsveld, die zelfs 
zonder de hulp van de 
wind nog wel over de 
muur gevlogen zou zijn. 
Ito volgde met een single, 
waarna de Taipei-coach 
genoeg gezien had. 
Werper Wu moest het 
veld ruimen voor Huang, 
maar die laatste bleek 
niet bepaald een goede 
zet. Katsumata stootte 
Ito een honk verder, maar 
bereikte zelf ook veilig 
het honk door een error 
van de werper, die de bal 
weggooide. 

De Japanse manager moet 
ook gedacht hebben: 
“Never change a winning 
formula”, want ook Umino 
legde een stootslag neer. 
Hetzelfde voltrok zich: 
Huang gooide de bal weg. 
Ito scoorde eenvoudig en 
de overige lopers schoven 
een honk op. Lopers op 
twee en drie, een 2-1 
voorsprong, maar een 
Japan dat nog lang niet 
klaar was. 

De derde Japanse bunt 
van de inning scoorde 
Katsumata, Sato sloeg 
met een single nog twee 
man over de plaat en 
Tatsumi, voor de tweede 
keer aan slag, sloeg nóg eens twee man over de plaat in de 
inning. De Japanners zetten 7 runs op het scorebord in de 
vijfde inning en braken het verzet van de Taipei. Ongeacht de 
stand bleven de fans onafgebroken achter hun land staan. De 

liedjes, trommels en spreekkoren klonken tot het einde van de 
wedstrijd over de tribune. 

Een inning later schoven de Japanners nog een punt over 
de plaat en in de achtste 
inning probeerde Taipei 
nog wat terug te doen, 
maar Hiroshi Kaino 
pitchte de Japanners uit 
de problemen, zoals hij 
dit toernooi al vaker heeft 
gedaan. 

Japan haalde als eerste 
team dus de finale. 
Chinese Taipei maakt zich 
nu op voor de herkansing 
op zaterdag.

PLAYER OF THE GAME: 
Ryosuke TATSUMI
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