LEESVOER
22 juli 2018
Nr. 10

GAME RECAP #20: CHINESE TAIPEI - NEDERLAND
ZATERDAG 21 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Fris | Eerste pitch: 19:05 uur
Toeschouwers: Heel veel

Daar gingen we dan eindelijk: de wedstrijd waar het
op zaterdag allemaal om draaide. De wedstrijd waarin
Nederland een plek moest afdwingen voor de finale.
Chinese Taipei was de tegenstander, de enige ploeg die Team
Kingdom kon blokkeren. Rob Cordemans werd aangewezen
als startende werper. Kon hij opnieuw een geweldig duel
gooien?

ook een error op kortestop van Leonora scoorde het tweede
punt. De derde Taipei-run van de inning kwam op een sacrifice
fly van Chen, die Chiang over de plaat kreeg.
Tot dat moment had Nederland erg goed staan spelen en
zelfs een 1-0 voorsprong genomen in de wedstrijd. Geweldige
defensieve plays van Dwayne Kemp (die buitelend, slidend
en rennend een over-the-shoulder vangbal maakte in het
foutgebied achter drie) en Leonora deden het publiek geloven
in een revanche voor het verlies van eerder in de week. Toch
keek oranje na vier innings tegen een 3-1 achterstand aan.

Het ging de veteraan makkelijk af in de eerste drie innings,
waarin hij geen enkele honkslag tegenkreeg. In de vierde
inning liep hij echter hard tegen problemen aan, problemen
die dusdanig waren dat Evert-Jan ‘t Hoen hem uit de wedstrijd
moest halen.

De Nederlandse ploeg toonde veerkracht in de volgende
inning en maakte gelijk. Richardson begon de Nederlandse
slagbeurt met een knaller van een tweehonkslag naar het
midveld, waarna werper Wang vervangen werd door werper..
Wang. Na twee snelle nullen begon de Nederlandse slaglijst
te draaien. Dwayne Kemp sloeg een RBI-single naar het

Tai opende de inning met een tweehonkslag, waarna Han Lin
geraakt wordt door een pitch. Chiang sloeg vervolgens ook
een tweehonkslag, waarop Tai kon scoren. Richardson kon de
bal niet goed onder controle krijgen in het rechtsveld en na
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Engelhardt rende als een bezetene door en kon scoren, terwijl
Leonora één slagman later hetzelfde deed op de raket van de
knuppel van Yurendell Decaster: 6-5 Taipei!

linksveld, Leonora sloeg een bom van een RBI-tweehonkslag
en we stonden weer gelijk.
De euforie in het stadion was echter van korte duur, want
de Taipei deden een gevalletje ‘erop en erover’ in de tweede
helft van de vijfde inning. Hsiao opende het bal met een
tweehonkslag op volle bak en hij schoof een honk op door een
(zeer) wilde worp van Markwell. Tai kreeg vervolgens vier wijd,
waar Markwell duidelijk problemen had met zijn controle. Han
Lin vervolgde de slagbeurt met een tweehonkslag, waarop
beide lopers scoorden. De Nederlandse defensieve opstelling
was twijfelachtig in dit geval, want Lampe stond wel heel erg
ver ‘in’. De bal vloog over zijn hoofd, maar het leek er toch op
dat Team Kingdom beter ‘op zeker’ had kunnen spelen en de
bal voor zich had kunnen proberen te houden.

Toch gaf Nederland één van de runs in de tweede helft van de
inning alweer terug. Tai sloeg een honkslag, Lin offerde zich
op en de andere Lin sloeg een honkslag naar het rechtsveld,
waarmee Tai eenvoudig over de plaat kwam. Het was één van
de weinig smetjes op de werpbeurt van Van Mil, die ijzersterk
inviel.
De laatste innings was het nagelbijten voor het publiek, dat
onder aansporing van speaker Peter van Deursen nog maar
eens vol achter de ploeg ging staan. Het mocht echter niet
baten, want de Taipei-bullpen hield de deur op slot. Nederland
verloor met 7-5 en moest voor de tweede keer deze week zijn
meerdere erkennen in de Aziaten. Oranje eindigde dit toernooi
dus als derde, terwijl Taipei morgen, aangemoedigd door de
Trommelaar uit Taiwan, het op mag nemen tegen Japan.

Een bloopertje van Lin bracht het derde punt uit de inning over
de plaat, waarna het gedaan was met Markwell’s dag. Van Mil
gooide één pitch in relief, waarna de inning voorbij was. De
klap was echter hard.
Toch liet dit Nederland zien over voldoende veerkracht te
beschikken om de spanning snel weer terug te brengen in het
duel. In de eerste helft van de zevende inning scoorde de ploeg
twee runs. Rachid Engelhardt sloeg een honkslag en Dudley
Leonora volgde met een kanonskogel van een tweehonkslag.
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