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GAME RECAP #9: JAPAN - DUITSLAND
MAANDAG 16 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Fris | Eerste pitch: 19:20 uur
Toeschouwers: xx

Onder het toeziend oog van zo’n 900 honkballiefhebbers
gooide wethouder van Sport Merijn Snoek dinsdagavond
de eerste bal. Hij had voor deze ceremonie meer publiek
verdiend, want zonder zijn inzet hadden we nu geen
Honkbalweek meer gehad, maar gelukkig was het aanwezige
publiek voldoende luidruchtig met hun bedankapplaus
richting de wethouder. Na de plichtplegingen was het
aan Masato Morishita en Sascha Koch om, als startende
werpers, de wedstrijd te beginnen.

van Toshiya Sato. Koch had het even zwaar, maar na een kort
bezoekje van zijn coach gooide hij twee strikeouts en kwam
hij zonder verdere problemen door de inning.
Het stoten van de Japanse ploeg met nul uit in een inning werd
(na drie pogingen in vier innings) wel wat vervelend, zeker als
je ziet dat de Japanse ploeg over uitstekende slagmensen
beschikt. Toch groeide deze pot uit tot een echt pitchersduel,
waarin Morishita en Koch tot in de zesde inning de boel
behoorlijk onder controle hielden.

De Japanners namen een snelle voorsprong in hun eerste
slagbeurt. Een opofferingsstootslag bracht openingsslagman
Aizawa naar twee (ja echt, een sac bunt in de eerste inning met
0 uit) en hij kwam over de thuisplaat dankzij een tweehonkslag

Beide ploegen scoorden nog wel, te beginnen met Japan.
In de derde inning werkte de ploeg hun tweede run over de
thuisplaat. Een single van Tongu en een triple van Katsumata
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zetten de Japanners op 2-0 voor, maar de Duitsers deden al
snel weer wat terug. Max Boldt ramde in de eerste helft van
de vierde inning een tweehonkslag naar LF, Gühring zette met
een honkslag lopers op één en drie en Wilhelm’s gronduit naar
het eerste honk scoorde Boldt. De Japanse eerstehonkman
had moeite met het onder controle krijgen van de bal, wat
Boldt’s leven vergemakkelijkte.

Umino sloeg vervolgens ook een honkslag, Kamikawabata
stootte de twee lopers een honk verder en na een opzettelijk
vier wijd voor Aizawa gooide Kodama de wedstrijd in het
slot door twee punten over de plaat te slaan. Japan voegde
er nog een zesde run aan toe, waarmee de ploeg nu 4-0 is
tijdens deze Honkbalweek. Het woensdagavondduel tegen
Nederland gaat allesbepalend zijn.

De rest van de wedstrijd stond in het teken van de pitching.
Morishita, Hiromi Ito en Hiroshi Kaino hielden de Duitsers
overwegend van de honken. Koch en Wesley Roemer deden
hetzelfde voor Duitsland. De twee ploegen waren aan elkaar
gewaagd en diep in het duel stond het 2-1 voor Japan in runs
en 7-6 voor de Aziaten in hits.

W: Masato MORISHITA (1-0)
L: Sascha KOCH (0-1)
SV: Hiroshi KAINO (2)
Player of the Game: Ryosuke TATSUMI
3-for-4, RBI, R

En toen kwam Wesley Roemer op de heuvel voor de Duitsers.
Roemer had in zijn eerste optreden van het toernooi ook al een
moeilijke dag, maar gisteren werd het niet makkelijker. In zijn
tweede inning van de dag liep hij tegen de Japanse kettingzaag
aan. Een vrije loop werd gevolgd door een strikeout, nadat Ito
een stootslag foutbal, derde slag produceerde. Pinch-runner
Yonemitsu stal het tweede honk en Tatsumi volgde met een
RBI-single: 3-1 Japan.
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