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GAME RECAP #7: CUBA - JAPAN
ZONDAG 15 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig | Eerste pitch: 19:15 uur
Toeschouwers: 5.000

Na twee slechte, saaie eerste twee wedstrijden van de
Japanners, was zondag dan het moment dat de Samurai uit
het Oosten de harten van het publiek in Haarlem moesten
gaan winnen. Tegen de Cubanen die zaterdag verrassend
verloren van de Duitsers, was het aan Kazuya Ojima om
zijn team een kans te geven runs te scoren. Yosvany Torres
betrad de heuvel voor Cuba.

kreeg vier wijd, waarna de Japanse manager de trukendoos
opende. Een double steal, waarbij Yonemitsu thuis stal,
resulteerde in het eerste punt en Ryosuke Kodama volgde
met een RBI-single: 2-0 Japan. Net toen de Japanners hun
honkloopproblemen te boven leken gekomen, kreeg Aizawa,
die een honkslag had geslagen, een pickoff om de oren.
De Cubanen deden in de derde inning iets terug. Jorge Jhonson
doet aan timely hitting, door een single te slaan met twee
lopers op de honken. Azebey scoort en Galvez bereikt drie.
Cedeno knalt de eerste pitch in zijn at-bat het linksveld in
voor een vangbal, waarop Galvez probeert te scoren. Een
geweldige aangooi van linksvelder Sato en een dito relay

Na een weinig enerverende eerste inning kwamen de
Japanners los in inning nummer twee. Met twee man uit wist
de ploeg twee runs op het bord te zetten met uitstekend en
verzorgd honkbal. Nagi Yonemitsu sloeg een honkslag en
stal vervolgens het tweede en derde honk. Takashi Umino
6

LEESVOER
16 juli 2018
Nr. 4

In de achtste inning kregen de Japanners door dat je met voluit
slaan veel sneller goede dingen kunt bereiken dan met al dat
gestoot. Met een homerun tussen twee triples in gesandwicht
brak Japan de wedstrijd definitief open. Of sloeg hem op slot,
wat jij wilt. De homerun kwam van de knuppel van Umino en
was van indrukwekkende kracht.

van Kodama houden de deur echter op slot: Galvez werd
uitgegooid op thuis.
De Japanners waren gewaarschuwd, dus deden ze er in de
volgende inning meteen een schepje bovenop, maar.. niet
op de meeste spectaculaire manier. Katsumata sloeg een
honkslag en hij werd maar liefst twee keer op rij een honk
verder gestoten met opofferingen. Derde inning. Nul uit.. Ja,
dan ga je twee keer stoten. Het werkte wel, in zoverre dat
Umino zijn collega vanaf drie weet binnen te slaan voor een
3-1 voorsprong.

De Cubanen liepen er intussen een beetje ongeïnteresseerd
bij, wat tot slordig veldspel en nog een aantal honkslagen
voor Japan leidde, maar de Aziaten haalden genadig de voet
van het gas. Het bleef bij 7-1 en catcher Takashi Umino werd
uitgeroepen tot Player of the Game, dankzij zijn homerun. (JR)

De Japanners waren in één klap de honkloopskillls weer kwijt,
zo leek het, want Watanabe probeerde een inning later een
single in een double te veranderen. Hij was enigszins uit bij
die poging. Sato volgde (natuurlijk) met een single, Katsumata
kreeg een vrije loop en Yukiya Ito knalde een tweehonkslag
het linksveld in voor een 4-1 voorsprong. Katsumata werd op
thuis uitgegooid, maar op dat doorzenden hebben we nu eens
geen kritiek. Er was een perfecte relay van Delgado en Aloma
nodig om de vijfde run te voorkomen. Ere wie ere toekomt.

W: Noboru SHIMIZU (1-0)
L: Yosvany TORRES (0-1)
Player of the Game: Takashi UMINO
(2-for-3, 3 RBI, HR)
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