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GAME RECAP #4: ITALIË - NEDERLAND
ZATERDAG 14 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Heerlijk in de zon, fris in de schaduw | Eerste pitch: 15:07 uur
Toeschouwers: Stijf uitverkocht

De zaterdagmiddagwedstrijd was weer een ouderwetse
kraker tussen de twee Europese grootmachten Nederland
en Italië. Voorafgaand aan het duel werd het derdehonkvak
geëerd met een ceremoniële eerste pitch en werd het
publiek getrakteerd op een ouderwetse meezinger. De
Amerikaanse scouts op de tribune vonden het vermakelijk,
het overige publiek had het meteen naar de zin, dus kon op
het werpen van Andrea Pizziconi het duel beginnen!

een driehonkslag had laten noteren, sloeg de Nederlandse
infielder zijn ploeggenoot met een linedrive tweehonkslag
over de plaat voor een Nederlandse voorsprong: 1-0.
De slagbeurt erna leverde opnieuw Nederlands spektakel
op. Met twee uit sloeg Yurrendel Decaster een grondbal naar
de kortestop Robel Garcia Rodriguez, die de bal niet onder
controle kreeg. De inning duurde dus even voort en zoals zo
vaak bij honkbal bleef de fout niet ongestraft. Een hoge bal
van Gianison Boekhoudt leverde ook problemen op, waardoor
Decaster vanaf het eerste honk kon scoren. Gilmer Lampe
volgde de DH met een honkslag, die eenvoudig scoorde vanaf
het tweede honk. Lampe werd zelf uitgegooid in een poging
een honk op te schuiven, maar de 3-0 voorsprong was een
feit.

Het Nederlands team was vrijdagavond prima uit de
startblokken gekomen en ook op zaterdag kwam de ploeg
prima uit de startblokken. Stijn van der Meer’s single in de
openingsslagbeurt van de eerste inning leidde nog tot niets,
maar veteraan Rob Cordemans op de heuvel maaide zonder
problemen de eerste drie Italianen omver (twee strikeouts).
Tussen de beide strikeouts in maakte tweedehonkman Nick
Urbanus alweer de vijfde highlight play in tien Nederlandse
defensieve innings.

Ondertussen stond ageless wonder Rob Cordemans te gooien
alsof hij zijn leven er vanaf hing. Na vier Italiaanse slagbeurten
stond de teller op nul honkslagen tegen, twee vrije lopen en
vijf strikeouts. De vier innings kostten hem tevens slechts 48
pitches: een toonbeeld van efficiëntie.

Urbanus eiste ook een hoofdrol op in de eerste helft van de
tweede inning. Nadat Gilmer Lampe met een geweldige uithaal
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werpen van Nicolo Clemente kreeg Roelie Henrique vier
wijd, bereikte hij twee na een groundout van Van der Meer
en schoof hij door naar drie dankzij een spijkerharde linedrive
single van Dwayne Kemp.

In de vijfde inning liep Nederland verder uit en opnieuw was
er een negatieve hoofdrol voor Italiaanse kortestop Garcia
Rodriguez. Met de honken vol (vrije loop Van der Meer, single
Kemp, opzettelijk vier wijd Boekhoudt) sloeg Gilmer Lampe
een harde bal naar kort, maar de goochelaar op 6 maakte
zijn derde error van het duel. Met een 4-0 voorsprong sloeg
Urbanus de bal vervolgens in een dubbelspel, zodat de schade
nog enigszins beperkt bleef voor de Italianen.

Direct na een coachingsbezoek op de Italiaanse heuvel besloot
manager ‘t Hoen de druk op de Italiaanse verdediging verder
op te voeren door Kemp het tweede honk te laten stelen. De
Nederlandse skipper drukt tot nu toe op de juiste knoppen als
het op game management aankomt, want veteraan Yurendell
Decaster sloeg Henrique en Kemp over de plaat voor het
uitroepteken achter de Nederlandse winst.

Na vier no-hit innings brak Nicola Garbella in de vijfde inning
Cordemans’ no-hitter met een honkslag naar het linksveld.
Voor het eerst in de wedstrijd moest de veteraan from the
stretch gooien.

Nick Urbanus voegde nog een run toe met een RBI-double
en Loek van Mil gooide de wedstrijd eenvoudig uit. Met
een runverschil van 13 voor en 0 tegen in twee duels doet
Nederland uitstekende zaken in de eerste twee dagen van de
Honkbalweek. (JR)

De hardste klap van de wedstrijd kwam in de zesde inning
misschien wel van de knuppel van Denzel Richardson. Met
een enorme knal klapte de bal de lucht in en het publiek
sprong op. De outfielder zelf dacht ook dat de bal eruit lag,
getuige de bat-flip en het joggen naar één, maar het projectiel
stuiterde tegen de muur en Richardson moest sprinten om
het tweede honk te halen.

W: Rob CORDEMANS (1-0)
L: Andrea PIZZICONE (0-1)
Player of the Game: Rob CORDEMANS

Nederland kwam zelden in de problemen en gooide in de
negende inning de wedstrijd definitief in het slot. Op het
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