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GAME RECAP #5: DUITSLAND - CUBA
ZATERDAG 14 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Zonnig | Eerste pitch: 19:05 uur
Toeschouwers: 4.900

De Honkbalweek begint toch voor je gevoel pas echt als 
je het geweldige Cubaanse volkslied door het Pim Mulier 
hoort klinken. Zaterdagavond was het eindelijk zo ver: de 
Cubanen speelden hun eerste wedstrijd van het toernooi. 
Tegenstander: Duitsland. Op de heuvel voor de Cubanen 
Leandro Martinez, voor Duitsland Markus Solbach.

De Duitsers kwamen vliegend uite de startblokken. Een 
honkslag van Eric Brenk en een opofferingsstootslag van 
Philip Schulz openden de inning en met één uit sloeg Simon 
Guhring een linedrive naar het linksveld. Jorge Jhonson leek 
de bal eenvoudig te kunnen vangen, maar de zon ontnam hem 
het zicht. De bal verdween dan ook langs hem heen en Brenk 
kon eenvoudig scoren. 
De Duitse voorsprong was geen lang leven gegund, want de 
Cubanen kwamen een halve inning later alweer op gelijke 

hoogte. Yasiel Santoya en Ariel Sanchez sloegen honkslagen 
en een error van derdehonkman Brenk brengt Santoya naar 
drie. De veldfout bleek funest, want Jorge Aloma’s harde 
grondbal naar kort kon niet verhandeld worden, waardoor 
Santoya kon scoren. De Duitsers waren duidelijk de kluts 
kwijt. Geklungel met een rundown brengt de honken vol, maar 
Solbach graaft zich in en houdt de boel verder schoon in de 
inning. 

De Cubanen waren echter ook niet vies van wat problematisch 
veldspel. Een error van Anibal Medina, een foutieve 
velderskeus van de kortestop en een fraaie sac bunt van 
Schulz zette lopers op twee en drie. Beide lopers scoren 
uiteindelijk, op een hit van Max Boldt en een te trage play van 
het Cubaanse infield: 3-1 Duitsland.
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Prima moment voor een toiletbreak, dachten we op de 
perstribune.

Vijf minuten later en met een kop koffie in hand kwamen we 
terug. We gingen zitten, keken naar het scorebord… 4-3 Cuba! 
Huh?!

Een single, een velderskeus, een error (nog één), nog een 
single, nog meer errors, een honkslag, allemaal binnen een 
paar minuten en de wedstrijd stond op zijn kop.

Laat één ding uit dit verslag duidelijk worden: de wedstrijd 
golfde, na een enorm traag begin, op en neer. De Duitsers 
maakten in de tweede helft van de vijfde inning weer gelijk 
door een reeks plays die we hier niet gaan beschrijven (want er 
gebeurde veel en na vijf innings stonden er al acht veldfouten 
op het scorebord: vijf voor Duitsland, drie voor Cuba). Hetzelfde 
gebeurde in de zevende inning, toen Duitsland de leiding nam.

In het kort: er werden lopers op de honken uitgegooid, er 
waren rare velderskeuzes en aan het eind van de inning had 
alleen Schulz gescoord en stonden de Duitsers 5-4 voor.

Deze voorsprong hielden ze vast tot het einde, want de 
Cubanen konden met twee uit, de honken vol en volle bak 
de gelijkmaker niet meer over de thuisplaat duwen. Jhonson 
sloeg een vangbal en Duitsland ging er verrassend met de 
winst vandoor! (JR)

W: Enorbel MARQUEZ (1-0)
L: Frank MEDINA (0-1)

Player of the Game: Max Boldt (GER)


