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GAME RECAP #2: DUITSLAND - NEDERLAND
VRIJDAG 13 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Midzomeravondig | Eerste pitch: 19:20 uur
Toeschouwers: Best aardig wat!

Eindelijk was het zover. Na twee jaar stond ook het
Nederlands honkbalteam weer op het Pim Mulierveld voor
een optreden op de Honkbalweek Haarlem. Onder een
heerlijk zonnetje en na twee fenomenale volksliederen van
sopraan Belinda Vermeer kon het duel beginnen met werper
Matthew Kemp op de heuvel voor Duitsland. Nederland
counterde met Orlando Yntema.

Lead-offslagman
Eric
Brenk
probeerde
in
de
openingsslagbeurt van de Duitsers wel meteen de boel aan te
steken, maar zijn tweehonkslag werd tenietgedaan door een
geweldige inning-ending double play van (opnieuw) Dwayne
Kemp, die de gangmaker van de eerste paar inning was. Een
linedrive van de knuppel Max Boldt was een halve duikprooi
voor Kemp, die meteen Brenk van het tweede honk dubbelde.

Lang duurde het niet voor het vuurwerk van stal gehaald kon
worden, want tweede slagman Dwayne Kemp verwelkomde
naamgenoot Matthew hardhandig in Haarlem. De Nederlandse
derdehonkman ramde de bal hoog over de muur in het
linksveld voor een 1-0 voorsprong voor Nederland. De Duitse
Kemp herstelde zich wel meteen, door Yurrendel Decaster en
Gianison Boekhoudt met strikeouts naar de kant te sturen,
maar de schade was al geleden voor de Oosterburen.

Dat ook de Duitsers een aardig robbertje defense kunnen
spelen, bewezen ze in de tweede Nederlandse slagbeurt.
Na een vrije loop voor Gilmer Lampe ramde Nick Urbanus
de bal in een streep op eerstehonkman Boldt af, die na de
spectaculaire vangbal zonder problemen op zijn honk kon
stappen voor een dubbelspel.
De werpers hielden de boel na de openingsinnings even
onder controle, maar de wielen kwamen van de Duitse wagen
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in het rechtsveld te danken dat er niet veel grotere schade
werd aangericht. Nick Urbanus’ linedrive leek bases-clearing
double erop geschreven te hebben, maar Larry ging gestrekt
en maakte zo ruimschoots goed wat hij een aantal innings
eerder nog fout deed.

in inning vier. Werper Kemp vulde de honken met één uit
en zijn vervanger Benjamin Thaqi wist het tij niet te keren.
Dat lag echter niet geheel aan hem. Met Remco Draijer aan
slag vergat de Germaanse rechtsvelder Shawn Larry (goeie
Duitse naam) hoeveel nullen er waren. Draijer sloeg een
hoge vangbal, waarna Larry rustig richting eigen dug-out
wilde joggen. Zijn vangbal was echter pas de tweede nul, dus
Boekhoudt maakte van de catch een sacrifice fly voor Draijer
door te scoren.

De Nederlanders gingen een inning later echter gewoon door.
Nieuwe werper Lukas Steinlein werd door Richardson ruw
begroet. De rechtsvelder knalde een tweehonkslag naar het
linksveld, bereikte drie door een groundout van Draijer en
scoorde op een sacrifice fly van Clarijs: 5-0 Nederland.

Nederland drukte vervolgens door. Manager ’t Hoen stuurde
Lampe en Denzel Richardson voor een double-steal. Duitse
catcher Tim Ahrens probeerde Richardson op twee uit te
gooien, maar keilde de bal op de helm van de Nederlandse
speedster. Het projectiel vloog het buitenveld in, dus Lampe
scoorde eenvoudig en Richardson schoof door naar drie.
Met 3-0 op het bord wist Thaqi de inning uit te gooien, maar
Nederland had een comfortabele voorsprong genomen.

Ook in de negende inning scoorde Nederland nog een puntje.
Dwayne Kemp sloeg zijn derde honkslag van de wedstrijd en
scoorde op een double van Gilmer Lampe. Nederlands’ 6-0
voorsprong kwam in de tweede helft van de negende inning
niet meer in gevaar. Mike Bolsenbroek gooide de Duitsers het
bos in. Nederland pakt de eerste overwinning van het toernooi
en staat dankzij run differential bovenaan. (JR)

In de zevende inning liep Nederland verder uit. Een honkslag
van Clarijsen en een vrije loop voor Van der Meer zetten lopers
op één en twee en met één uit kreeg Decaster opzettelijk vier
wijd. Een strikeout voor Boekhoudt was slechts uitstel van
executie. Lampe kreeg ook vier wijd, waarop Clarijs scoorde.
De Duitsers hadden het aan een geweldige vangbal van Larry

W: Orlando YNTEMA (1-0)
L: Matthew KEMP (0-1)
Player of the Game: Orlando YNTEMA
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