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GAME RECAP #6: NEDERLAND - CHINESE TAIPEI
ZONDAG 15 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Wo-yo warm | Eerste pitch: 14:00 uur
Toeschouwers: 4.985

Het Nederlands team had op vrijdag en zaterdag geen
enkele moeite met de tegenstand, dus met de vooraf als
niet beter dan Italië ingeschatte Chinese Taipei op het
programma leek de weg vrij voor Nederland om 3-0 te gaan
in het openingsweekend van de 29e Honkbalweek.

maar ondanks honkslagen van Dwayne Kemp en Gilmer
Lampe (die beiden op dat moment .545 sloegen) en een vrije
loop voor Dudley Leonora, werd Nick Urbanus de derde nul
van de inning.
Taipei pakte in hun volgende slagbeurt meteen een extra
puntje. Opnieuw een dreun tegen Markwell resulteerde in een
tweehonkslag voor Chia Wei Huang en twee stootslagen later
stond het 2-0 voor de Aziaten. De show werd echter gestolen
door Markwell, die tot twee keer toe zijn positie uitstekend
speelde en fraaie nullen op het eerste honk wist te maken.

De Taipei’s vlogen echter uit de startblokken. Ju-Liang Tai
sloeg de derde pitch van Markwell hoog tegen de muur in
het linksveld, Chun Kai Liao sloeg hem naar drie met een
gronduit en Chien Ming Chiang sloeg een RBI-single voor een
razendsnelle 1-0 voorsprong. Markwell had het lastig, want
hij verleende Chia Yu Lin een vrije loop en zette lopers op één
en twee. De werper kwam echter zonder verdere problemen
door de inning.

De Nederlandse slagploeg kwam in de derde gelijkmakende
slagbeurt weer op gang, opnieuw aangevoerd door de withete
firma Kemp & Lampe. Een honkslag voor Kemp en een hitand-run (wederom een heerlijke ‘doorduwbeslissing’ van

De Nederlandse aanval probeerde direct wat terug te doen,
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ook Van der Meer en Lampe weer hun uitmuntende skills.
De aanval liet het zo nu en dan even afweten, maar Dudley
Leonora brak de ban in de tweede helft van de vijfde inning
met een absolute bom naar het linksveld. De Nederlandse
ploeg kwam terug tot 3-2, maar daar bleeft het bij.

manager ’t Hoen) met Lampe zetten lopers op één en twee.
Taipei voerde een pitcherwissel door, voordat Decaster de
kans kreeg voor de tweede keer tegenover de Taipeise starter
in te stappen.
De Nederlandse veteraan kreeg drie slag, maar een sac fly van
Dudley Leonora bracht Kemp over de thuisplaat. Nick Urbanus
deed vervolgens zijn uiterste best om het duel gelijk te
trekken, maar ondanks zijn honkslag werd Lampe uitgegooid
op thuis door de 36-jarige outfielder Chia Yu Lin.

Het verhaal van de wedstrijd was het stilvallen van de
Nederlandse aanval op belangrijke momenten. Na twee
eenvoudige, prima zeges in de openingsdagen blijft de Week
dus spannend, met Nederland nu op 2-1 in het toernooi. (JR)
W: Wei-Fan TSAI
L: Diegomar MARKWELL (0-1)
SV: Cheng-Hao WANG (1)

Taipei was er nog niet gerust op, dus na opnieuw een double,
deze keer van Po Ting Hsiao, was het opnieuw een suicide
squeeze die een run over de plaat bracht. Hoogtepunt van
de inning was echter de weergaloze vangbal van Denzel
Richardson in het rechtsveld, die duikend en vliegend de
laatste nul wist te maken.

PLAYER OF THE GAME: JU-LIANG TAI

De Nederlandse defense speelde overigens wederom een
fabelachtige wedstrijd, want naast Richardson toonden
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