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GAME RECAP #8: ITALIË - CUBA
MAANDAG 16 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND

Weer: Zonnig, paar wolkes | Eerste pitch: 14:03 uur
Toeschouwers: 900

De vierde speeldag begon met de wedstrijd tussen de 
twee ploegen die nog niet tot winst waren gekomen op 
de voorgaande dagen: Italië en Cuba. Italië verloor de 
openingswedstrijd tegen Japan vrijdagmiddag met 1-0 
in de tiende slagbeurt op een ‘walk-off squeeze’, waarna 
zaterdag met 0-7 werd verloren van Nederland. Cuba 
verloor zaterdagavond verrassend met 5-4 van Duitsland 
en trok zondag tegen Japan met 1-7 flink aan het kortste 
einde. Italië bleef Cuba de baas en won met 7-3.

De Italiaanse starter Alessandro Maestri ‘retired the side’ in 
de eerste helft van de eerste inning. Zijn Cubaanse collega 
Daniel Duquesne Cantero moest niet alleen gelijk een aantal 
slagmensen tot de honken toestaan, hij kreeg niet eens 
de gelegenheid de eerste inning af te maken. Zo openden 
Sebastiano Poma en Nicola Garbella met een honkslag. Een 
pop-fly in kort midveld werd vervolgens gevangen, maar 

zowel Poma als Garbella passeerden even later de thuisplaat 
toen voormalig Major Leaguer Chris Colabello uithaalde. De 
door hem geslagen bal passeerde de midvelder voor een 
tweehonkslag. Colabello probeerde die echter te verlengen 
naar een driehonkslag, maar bij die poging werd hij op het 
derde honk uitgeschakeld. Het zorgde ook voor een vroege 
werperswissel, want Duquesne moest zijn plaats afstaan aan 
Yudiel Rodriguez Leon. Die sloot af met een strikeout, maar 
Italië stond met 2-0 voor.

Maestri ging gewoon door met wat hij in de eerste inning 
had gedaan, want ook in de tweede slagbeurt schakelde 
hij drie slagmensen op rij uit, waarvan twee met drie slag. 
De Cubaanse verdediging liet wat fraais zien in de tweede 
Italiaanse slagbeurt. Aanvankelijk begon Leonardo Zileri met 
een honkslag, maar die werd uitgeschakeld in een dubbelspel, 
nadat tweede honkman Dainier Galvez Guerra een line drive 
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ving van Mattia Mercuri. De inning eindigde daarna toen korte 
stop Jorge Aloma Herrera een harde grounder van Alessandro 
Deotto keurig verwerkte.

Alessandro Maestri moest de eerste Cubaanse honkslag 
toestaan in de derde inning. De 33-jarige rechtshandige 
werper van T&A San Marino zag openingsslagman Jorge 
Aloma Herrera de bal naar korte stop Mattia Mercuri slaan. Die 
kreeg de hard geslagen bal niet gelijk onder controle, waardoor 
hij het speeltuig niet tijdig op het eerste honk kon krijgen en 
dat leverde Aloma een honkslag op. De Cubaan wist op te 
schuiven naar het derde honk via een opofferingsstootslag en 
een grondbal, maar strandde vervolgens.

Italië kwam weer in scoringspositie in de tweede heft van de 
derde inning, maar wist niet te scoren. Met twee uit maakte 
Nicola Garbella goed contact. De door hem geslagen bal 
landde in het rechts-midveld en werd vervolgens niet echt 
goed verwerkt door midvelder Eduardo Blanco Diaz. Garbella 
bereikte het tweede honk met een tweehonkslag, maar ook 
hij bleef achter.

Cuba halveerde de achterstand in de vierde inning. Met 
één uit stond Ariel Sánchez Sánchez op het tweede honk 
(velderskeus plus foute aangooi) en die scoorde met twee uit 
op een stevige tweehonkslag langs de linksveldlijn van Yasiel 
Santoya Zulueta.

Italië was weer productief in de tweede helft van de vierde 
inning, maar we kunnen ook zeggen dat Cuba op dat moment 
weer in de problemen kwam, want er werd tweemaal 
gescoord. Chris Colabello begon met vier wijd, waarna Alex 
Sambucci en Leonardo Zileri volgden met honkslagen. Cuba 
ging hierna weer naar de bullpen en Frank Medina Garcia werd 

de derde werper deze middag voor de Midden-Amerikanen. 
Italië kon hierna een ‘goedkoop’ punt toevoegen, want 
Medina begon met vier wijd. Een dubbelspel op een klap van 
Alessandro Deotto leverde Italië het volgende punt op, wat de 
stand opvoerde naar 4-1.

De Italiaanse tweede honkman Alessandro Vaglio en derde 
honkman Freddy Noguera lieten twee mooie verdedigende 
acties zien in de eerste helft van de vijfde inning. Met twee uit 
nam Sergio Barthelemy Correoso de slagbeurt van Eduardo 
Blanco Diaz als pinch-hitter over met een één-slag-één-wijd 
stand. Hij was succesvol, want hij sloeg een tweehonkslag, 
maar strandde vervolgens op het tweede honk.

Cuba kreeg weer een scoringskans in de zesde inning, maar 
liet twee lopers achter. Italië was succesvoller in hun zesde 
beurt en kwam weer tot scoren. Het was een dramatische 
inning voor de Cubanen, die drie onverdiende punten moesten 
incasseren. Chris Colabello begon met vier wijd en schoof op 
na een wilde worp. Met twee uit kreeg pinch-hitter Robel 
Garcia Rodriguez opzettelijk vier wijd om een gedwongen 
loop te creëren. Die leek ook te volgen op een klap Alessandro 
Deotto, maar dat eindigde in een fout, wat een punt opleverde. 
Een honkslag van Freddy Noguera en een doorgeschoten bal 
zorgden voor nog eens twee punten en dat voerde de stand 
op naar 7-1!

Cuba kreeg nog een laatste kans iets aan de achterstand te 
doen in de eerste helft van de negende inning en slaagde 
daar ook in. Robert Delgado Bueno opende met een honkslag 
op Alex Bassani, die het werpen in de zevende inning 
had overgenomen. Jorge Aloma Herrera volgde met een 
tweehonkslag en dus had Cuba lopers op het tweede en derde 
honk met nul uit. De twee lopers konden niet opschuiven op 

een hiernavolgende grounder, maar dat 
lukte wel op een 4-3 klap van Sergio 
Barthelemy Correoso. Een honkslag van 
Orlando Acebey Gutierrez produceerde het 
derde Cubaanse punt in deze wedstrijd, 
maar daar bleef het bij.

Italië verliet het veld dus voor het eerst als 
overwinnaar, terwijl Cuba voor de derde 
keer een nederlaag moest incasseren.  
Nicolo Garbella won Player of the Game. 
(MS)


