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GAME RECAP #18: NEDERLAND - ITALIË
VRIJDAG 20 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Zonnig | Eerste pitch: 19:00 uur
Toeschouwers: VOL!

Het is een klassieker. Misschien wel dé klassieker. Nederland 
tegen Italië is een duel dat al veel heeft losgemaakt door de 
decennia heen. Vrijdagavond in Haarlem stond er veel op 
het spel. De winnaar krijgt zaterdag nog een kans zich te 
plaatsen voor de finale. De verliezer weet dat na zaterdag 
het toernooi voorbij is. Orlando Yntema kreeg de taak de bal 
voor Nederland als eerste op te nemen. Alessandro Maestri 
startte voor Italië.

De sfeer in het Pim Mulier was ongekend. Het stadion was 
uitverkocht, het publiek in een vrijdagavondsfeer, kortom: 
de tribune kraakte. Het was dan ook verrassend dat Italië 
brutaal de leiding nam in de tweede inning, maar er moest 
wel een error van Stijn van der Meer aan te pas komen. De 
kortestop kreeg een ideale dubbelspelbal op zich afgeslagen, 
maar frommelde het fielden en gooide fout aan op één. De 
honken liepen daardoor vol met Italianen en Mercuri sloeg 
een ground-out naar twee voor het eerste Italiaanse punt.

Nederland leed ook deze avond weer aan het LOB-syndroom. 
De ploeg zette wel lopers op de honken, maar de aanval 
stokte zodra één of twee bezet waren. De wedstrijd vloog dan 
ook voorbij, want ook Yntema was overwegend in staat de 
Italianen onder controle te houden. Na vier volledige innings 
stonden er vier Italiaanse en één Nederlandse ‘hit’ op het 
bord, maar het duel boeide eigenlijk elke inning weer. 

Hoewel de Kingdom-aanval natuurlijk niet bepaald indruk 
maakte in de eerste innings, moet ook gezegd worden dat 
werper Maestri de Oranjeploeg volledig onder de duim hield. De 
Italiaan wisselde snelheid, locatie en pitchsoort voortdurend 
af en genereerde vrijwel alleen maar zwak contact. 

Yntema stond intussen ook een uitstekende pot te gooien, 
maar in de zesde inning liep hij tegen wat tegenstand op. 
Met een loper op één sloeg Federico Celli een tweehonkslag 
naar links, wat lopers op twee en drie zette met twee nullen. 
Pitching coach Robin van Doornspeek kwam even praten met 
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zijn werper, die daarna de derde nul wist te krijgen via een 
fraai block van Dwayne Kemp. De Nederlandse bullpen was 
echter aan het werk gegaan, dus het leek erop dat Yntema’s 
dag erop zat. 

De werper mocht echter in de zevende inning nog beginnen, 
maar er werd dusdanig hard contact gemaakt op het 
werpen van Yntema dat Nederland naar de bullpen ging. 
Ytntema gooide 6.2 innings, waarin hij één (onverdiend) 
punt tegenkreeg, twee keer vier wijd gooide, twee strikeouts 
noteerde en zes honkslagen tegenkreeg.

 Lars Huijer nam het over van Neerlands nummer 40 en begon 
omineus aan zijn optreden. Zijn tweede pitch raakte Nico 
Garbella in de zij en bracht Chris Colabello naar de plaat, maar 
Huijer gooide een strikeout en maakte veilig een einde aan de 
inning. 

De inning erna kon Nederland dan eindelijk iets terugdoen 
tegen de fenomenaal gooiden Maestri. Een single met één 
uit van Leonora en een vrije loop voor Boekhoudt zette lopers 
op het eerste en tweede honk. Urbanus kreeg drie slag, maar 

pinch-hitter Yurendell Decaster bracht het stadion in extase. 
De veteraan sloeg de eerste pitch die hij zag hard over de 
grond, door het midden, voor een honkslag. Leonora scoorde 
eenvoudig (en was HYPED) en het was 1-1. Van der Meer 
sloeg een pop-uit naar drie voor het einde van de inning, maar 
de schade was aangericht en wie weet kon Nederland nu 
eindelijk iets aanrichten tegen de Italiaanse bullpen.

Voordat de Italianen daadwerkelijk naar de reservewerpers 
grepen, was het ‘all Kemp, all the time’. Dwayne Kemp, één 
van de beste Nederlandse spelers dit toernooi, was de grote 
held van de achtste Italiaaanse slagbeurt. Met één uit en 
lopers op één en drie sloeg Celli een keihard linedrive naar 
drie, die niet alleen geweldig gepakt werk door Kemp, maar 
de derdehonkman dook naar het derde honk om Vaglio eraf te 
dubbelen en de inning te beëindigen.

Kemp was opnieuw bijna de grote man in de achtste 
Nederlandse inning. Hij sloeg een bal hoog en ver richting de 
warning track, maar een geweldige over-the-shoulder catch 
van Sebastian Poma betekende het einde van de inning. Kevin 
Kelly nam het werpen over van Huijer en was scherp. Een 

Foto: Henk Seppen
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zachte pop-out, een strikeout, een vrije loop en een groundout 
maakten licht werk van de Italianen in de eerste helft van de 
negende inning.

En toen was daalde de magie neer over Pim Mulier. 

Waar Nederland de gehele wedstrijd niet in te brengen had 
gehad tegen Maestri, was dat in de negende inning tegen Alex 
Bassani wel anders. Gilmer Lampe verdiende een vrije loop en 
het feit dat de leadoff-man op de honken stond, leek Bassani 
te verwarren. De pitcher en catcher van Italië hadden de boel 
niet op dezelfde pagina. Een wilde worp en een doorgeschoten 
bal later stond Lampe op drie met nul man uit. Dat kon toch 
niet foutgaan?

Dudley Leonora volgde vervolgens met vier wijd en Gianison 
Boekhoudt kreeg een opzettelijke vrije loop. Nick Urbanus 
popte de bal uit naar de catcher, maar het was opnieuw 

Yurendell Decaster die de eerste pitch die hij zag door het 
midden sloeg. Even leek de Italiaanse kortestop een kans 
te hebben op een dubbelspel, maar de bal vloog langs de 
Italiaan het buitenveld in. Lampe scoorde en Team Kingdom 
versloeg de Italianen 2-1. Het was een absolute thriller, dus 
de ontlading was enorm. 

Nederland neemt het nu vanavond op tegen de Chinese Taipei 
waar het eerder in het toernooi van verloor. Mocht Nederland 
de Aziaten willen verslaan en op zondag tegen Japan in de 
finale staan, zal de ploeg van Evert-Jan ‘t Hoen beter moeten 
omgaan met lopers op de honken. Toch is het gevoel daar: dit 
Nederlands team kan nog wel eens doorstomen.

W: Kevin KELLY
L: Alex BASSANI 

PLAYER OF THE GAME: Yurendell DECASTER
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