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We zijn weer begonnen!
De vorige toernooivoorzitter Frits Mulder was gestrikt voor
dit bij honkbal traditionele gebeuren, en omdat Guus van Dee
in zijn actieve honkbal-carrière nogal eens de functie van
catcher vervulde, was de combinatie simpel.

De negenentwintigste Haarlemse Honkbalweek of
tegenwoordig Honkbalweek Haarlem was na de laatste editie
in 2016 niet iets vanzelfsprekends. Nu was het soms toch al
lastig organiseren, maar na de Week in 2016 zag het er somber
uit voor de honkballiefhebbers in Haarlem en ver daarbuiten.
Haarlem sportstad zonder de tweejaarlijkse Honkbalweek
was een beetje een nachtmerrie voor de gemeente Haarlem
aan het worden. Honkbal heeft bij de gemeente de status van
kernsport en dus was er werk aan de winkel. Met een flinke
subsidie is het gelukt om u in ieder geval in 2018 weer te laten
genieten van tophonkbal tijdens de negenentwintigste editie
van de Honkbalweek. Over de dertigste editie zullen we het
nog maar even niet hebben, maar die zal er met het huidige
sportieve elan ongetwijfeld komen.

Over Frits Mulder gesproken, de Bondsraad, het hoogste
orgaan van de KNBSB vond de manier waarop Frits als
bondsbestuurder en langjarig voorzitter van de Honkbalweek
Haarlem afscheid had genomen toch wel wat magertjes.
De oplossing was vlug gevonden. Frits kreeg uit handen
van Job van Beekhoven, in het huidige bestuur van de
KNBSB verantwoordelijk voor Nationale selecties en
talentontwikkeling Honkbal, de onderscheiding behorende bij
het Lidmaatschap van Verdienste van de KNBSB uitgereikt.

Deze week is het deelnemersveld naar onze mening goed voor
spannende wedstrijden. En wat heet! De openingswedstrijd
tussen Japan en Italië (Italië is na een behoorlijke periode van
afwezigheid weer van de partij) was negen innings zonder
runs. De 1-0 eindstand in het voordeel van Japan kwam tot
stand op traditioneel Japanse wijze. Met een stootslag ging
de winst naar het land van de Rijzende Zon.

Na het voorstellen van de teams was het tijd voor het zingen
van de volksliederen. Normaal komt er dan muziek uit een
luidspreker, maar dit keer werden het Nederlandse en Duitse
volkslied live gezonden door de uit Haarlem afkomstige
Belinda Vermeer. Als liefhebber van klassieke muziek moet
gezegd worden, dat het Duitse volkslied wel wat beter klonk
dan het Nederlandse.

Voorafgaande aan de avondwedstrijd de traditionele
plichtplegingen. Na het openingswoord van toernooivoorzitter
Guus van Dee was het tijd voor het gooien van de eerste bal.

Dan de avondwedstrijd zelf. Voor de eerste keer in de historie
van de Honkbalweek doet dit jaar Duitsland mee aan ons
feestje. De Duitsers staan op de wereldranglijst op de 21ste
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plaats. Tegenstander Nederland staat op dit moment op plek
negen. Tijd voor een walk-over zou je dan zeggen, maar het
honkbal in Duitsland zit in de lift en dus duurde de wedstrijd
gewoon negen innings. Nederland won met 6-0.

derde dag. In de pauze tussen de wedstrijden zullen we u de
mogelijkheid bieden de verrichtingen van Koning Voetbal te
bekijken. De voetbalfinale tussen Frankrijk en Kroatië wordt
gespeeld tussen de middagwedstrijd tussen Nederland en
Chinese Taipei en de avondwedstrijd tussen Cuba en Japan.

Dan het programma tijdens deze negenentwintigste
Honkbalweek. Normaal is dat er elke dag twee wedstrijden
gespeeld worden (14:00 en 19:00 uur) en op de laatste dag
alleen de finale. Dit jaar gaan we het iets anders doen. Vandaag
(zaterdag 14 juli) en vrijdag 20 juli gaan we drie wedstrijden
op één dag spelen (11:00, 15:00 en 19:00 uur) en dat is dus
niet een alternatief voor een verregende wedstrijd. Pluvius
heeft overigens vakantie en dat vinden we niet erg. Morgen,
zondag 15 juli, komt u natuurlijk gewoon honkbal kijken op de

We wensen u een prettige en plezierige honkbaldag!

2

LEESVOER
14 juli 2018
Nr. 2

SCHEDULE, SCORES & STANDINGS
DAY

DATE

TIME

#

HOME

AWAY

FINAL

1

July 13, 2018

14:00h

1

JAPAN

ITALY

1-0 (10)

July 13, 2018

19:00h

2

GERMANY

NETHERLANDS

July 14, 2018

11:00h

3

CHINESE TAIPEI

JAPAN

July 14, 2018

15:00h

4

ITALY

NETHERLANDS

July 14, 2018

19:00h

5

GERMANY

CUBA

July 15, 2018

14:00h

6

NETHERLANDS

CHINESE TAIPEI

July 15, 2018

19:00h

7

CUBA

JAPAN

July 16, 2018

14:00h

8

ITALY

CUBA

July 16, 2018

19:00h

9

JAPAN

GERMANY

July 17, 2018

14:00h

10

CHINESE TAIPEI

ITALY

July 17, 2018

19:00h

11

NETHERLANDS

CUBA

July 18, 2018

14:00h

12

GERMANY

CHINESE TAIPEI

July 18, 2018

19:00h

13

NETHERLANDS

JAPAN

July 19, 2018

14:00h

14

CUBA

CHINESE TAIPEI

July 19, 2018

19:00h

15

ITALY

GERMANY

2

3

4

5

6

7

PLAY-OFFS

STANDINGS

0-6

W-L

July 20, 2018* 11:00h

16

#5 - #6

1

NETHERLANDS

1-0

July 20, 2018* 15:00h

17

#3 - #4

2

JAPAN

1-0

July 20, 2018* 19:00h

18

#1 - #2

3

CHINESE TAIPEI

0-0

July 21, 2018

14:00h

19

Loser 17 - Winner 16

4

CUBA

0-0

July 21, 2018

19:00h

20

Loser 18 - Winner 17

5

ITALY

0-1

July 22, 2018

14:00h

21

Winner 18 - Winner 20

6

GERMANY

0-1

* THE NETHERLANDS ALWAYS PLAY AT 19:00H
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GAME RECAP #1: JAPAN - ITALIË
VRIJDAG 13 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zwoel, graadje of 22,5 | Eerste pitch: 14:06uur
Toeschouwers: Halfvol

Na de introductie van spelers en coaches klonk voor het
eerst sinds 2004 weer het fraaie volkslied van Italië tijdens
een Honkbalweek. Zo lang is het geleden dat de Italiaanse
ploeg op het evenement aanwezig was. Wat volgde wat het
net zo fraaie volkslied van Japan. Het introductie-deel werd
afgesloten door een kort openingswoord van toernooivoorzitter Guus van Dee en het gooien van de ceremoniële
eerste bal door Duko Jansen. De voormalige honkbalinternational gooide vijf jaar in de nationale ploeg en is nog
altijd actief voor Sparks Haarlem (overgangsklasse). De
oud-werper gooide de bal (fastball outside) namens Hans
Moolenaar Wijnkoperij, één van de trouwe partners van de
Honkbalweek.

werper Masato Morishita om 14.07 uur de allereerst worp af
van de 29e editie van de Honkbalweek Haarlem. De Italiaanse
openingsslagman Sebastiano Poma sloeg gelijk een scherpe
en harde grounder, maar die werd uitstekend verwerkt door
korte stop Ryosuke Kodama. Een strikeout en een pop-fly op
fout gebied sloten de eerste Italiaanse slagbeurt af.
Japan wist gelijk het honk te bereiken in de eigen eerste
slagbeurt op de Italiaanse starter Luis Lugo Lareschi. Om
14.16 uur maakte openingsslagman Motoki Mukoyama
goed contact en liet de eerste honkslag van deze editie in
de boeken opnemen. Even later kwam hij in scoringspositie
op een grounder van Nagi Yonemitsu. Wat volgde was
een schiterende play van korte stop Robel Garcia, zodat
Mukoyama op het tweede honk moest blijven. Een ‘broken

Na het officiële gedeelte leverde de Japanse rechtshandige

4

LEESVOER
14 juli 2018
Nr. 2

De verdediging bleef voor hoogstandjes zorgen in de zevende
inning. In de eerste helft van de zevende inning, met één uit,
haalde Robel Garcia stevig uit, maar de door hem geslagen
bal werd in diep midveld gevangen. Vervolgens sloeg
Chris Colabello een honkslag, maar die werd op zijn beurt
uitgeschakeld na een schitterende play van tweede honkman
Nagi Yonemitsu op een harde grounder van Nicola Garbella.
Japan kwam in de tweede helft van de zevende inning weer
voor het eerst op het honk sinds de derde slagbeurt. Toen was
het Yuma Tongu die een honklsag sloeg. Maar ook hij bleef
achter.

bat fly-out’ sloot de slagbeurt af.
De 24-jarige in het Venezolaanse Barquisimeto geboren
Luis Eduardo Lugo Lareschi (zoals hij voluit heet) had een
sterke tweede inning, waarin hij drie Japanse slagmensen
met drie slag uitschakelde. Lugo gooide een aantal seizoenen
professioneel. Zo kwam de linkshandige werper in 2011 uit
in de Dominicaanse Summer League en de Arizona League.
Hierna volgden nog verschillende seizoenen in de Amerikaanse
minor league. Ook dit jaar leek er weer een professioneel
seizoen aan te komen, want hij werd in december vorig jaar
gecontracteerd door Baltimore Orioles. Echter, in maart werd
hij weer released. Sinds maart staat Lugo in de Italiaanse
competitie op de heuvel voor Parma Clima.

In de achtste Italiaanse slagbeurt zette ook Japan een nieuwe
werper in. Noboru Shimizu nam het over, maar kreeg twee
honklopers. Federico Celli opende met een honkslag, waarna
Shimizu volgde met drie slag, maar vervolgens vier wijd
gooide op pinch-hitter Alex Sambucci. Dat werd gevolgd door
twee wissels. Alessandro Deotto verving Sambucci als pinchrunner, terwijl Hiromi Ito de nieuwe werper werd. Die begon
met een strikeout, waarna een ‘force play’ volgde op een klap
van Sebastiano Poma. Dat sloot de slagbeurt af en zo bleef de
wedstrijd puntloos.

In de eerste helft van de derde inning was er ook voor het eerst
Italiaans succes, want om 14.44 uur liet Freddy Noguera de
eerste honkslag noteren voor de ploeg van manager Gilberto
Gerali. Noguera was de eerste Italiaan die het honk wist te
bereiken op Morishita, die de eerste acht slagmensen op rij
had uitgeschakeld. Noguera strandde echter op het eerste
honk.

In de tweede helft van de achtste inning was het Japan dat
een loper achterliet op het tweede honk. Met één uit kreeg
pinch-hitter Yoshiaki Watanabe vier wijd, schoof op na een
opofferingsstootslag, maar strandde op het tweede honk.

Japan kwam voor de tweede keer in scoringspositie in de
tweede helft van de derde inning. Met één uit sloeg Ryosuke
Kodama een honkslag en stal even later het tweede honk,
maar ook hij bleef uiteindelijk achter. De vierde slagbeurt bleef
voor beide teams verstoken van honklopers. Hoogtepunt in
deze inning was een fraaie vangbal van de Italiaanse eerste
honkman (en voormalig Major Leaguer) Chris Colabello op
een line drive van Yuma Tongu. Het werpersduel tussen Lugo
en Morishita ging voort in de vijfde inning, want ook toen
hielden de beide heuvelartiesten de honken schoon.

Nadat Italië in de eerste helft van de negende inning weer op
rij was uitgeschakeld begon de spanning in dit duel wat te
stijgen in de negende Japanse slagbeurt. Pinch-hitter Shoki
Katsumata opende met vier wijd, waarna zijn pinch-runner
Daigo Kamikawabata in scoringspositie werd gebracht via
een opofferingsstootslag van Ryosuke Tatsumi. Met twee uit
werd een gedwongen loop gecreëerd via opzettelijk vier wijd
voor Toshiya Sato. Zover kwam het niet, want een pop-fly
sloot de inning af en dus gingen we naar ‘extra innings’.

In de eerste helft van de zesde inning wist Italië het honk
weer te bereiken. Met één uit kreeg Freddy Noguera een vrije
loop, zodat hij voor de tweede maal vanmiddag het honk
bereikte. Dat duurde echter niet lang, want even later werd hij
uitgeschakeld tijdens een steelpoging.

Volgens de internationale toernooiregels wordt er vanaf de
tiende inning volgens de tie-break rule gespeeld. Aanvallend
begint een ploeg in dat geval met een loper op het eerste en
het tweede honk om een beslissing te forceren.

In de zesde Japanse slagbeurt nam Alex Bassani het werpen
over van Luis Lugo, die in de voorgaande vijf innings liefst
achtmaal drie slag gooide! Ook Bassani begon met een
strikeout, waarna een hoge pop-fly bij de linksveldlijn voor
de tweede nul zorgde. Vervolgens sloot Bassani af met zijn
tweede strikeout.

In de eerste helft van de tiende inning kwam er voor het
eerst tijdens deze wedstrijd een loper op het derde honk! Tiebreak lopers Robel Garcia en Chris Colabello schoven op na
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een fraaie stootslag-honkslag van Nicola Garbella. Na een
strikeout sloeg Leonardo Zileri een hoge pop-fly achter het
eerste honk die gevangen werd door de Japanse rechtsvelder.
Bij de ‘transfer’ verloor die echter de controle over de bal die
op de grond viel en even voor wat verwarring zorgde. Maar
het was al gauw duidelijk dat het een vangbal was. Ook na
onderling overleg van de umpires en uitleg aan de beide
managers.
De beslissing viel korte tijd later en dat gebeurde op
spectaculaire wijze! Tie-break lopers Toshiya Sato en Yukiya
Ito werden overgebracht via een opofferingsstootslag van
Teriaki Sato. Vervolgens stormde Sato op de plaat af en
draaide Takashi Umino voor een squeeze! Die werd perfect
geplaatst, want Sato gleed over de thuisplaat en scoorde het
winnende punt op deze ‘walk-off squeeze’. (MS)
W: Hiromi ITO (1-0)
L: Filippo CREPALDI (0-1)
Player of the Game: Hiromi ITO
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GAME RECAP #2: DUITSLAND - NEDERLAND
VRIJDAG 13 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Midzomeravondig | Eerste pitch: 19:20 uur
Toeschouwers: Best aardig wat!

Eindelijk was het zover. Na twee jaar stond ook het
Nederlands honkbalteam weer op het Pim Mulierveld voor
een optreden op de Honkbalweek Haarlem. Onder een
heerlijk zonnetje en na twee fenomenale volksliederen van
sopraan Belinda Vermeer kon het duel beginnen met werper
Matthew Kemp op de heuvel voor Duitsland. Nederland
counterde met Orlando Yntema.

Lead-offslagman
Eric
Brenk
probeerde
in
de
openingsslagbeurt van de Duitsers wel meteen de boel aan te
steken, maar zijn tweehonkslag werd tenietgedaan door een
geweldige inning-ending double play van (opnieuw) Dwayne
Kemp, die de gangmaker van de eerste paar inning was. Een
linedrive van de knuppel Max Boldt was een halve duikprooi
voor Kemp, die meteen Brenk van het tweede honk dubbelde.

Lang duurde het niet voor het vuurwerk van stal gehaald kon
worden, want tweede slagman Dwayne Kemp verwelkomde
naamgenoot Matthew hardhandig in Haarlem. De Nederlandse
derdehonkman ramde de bal hoog over de muur in het
linksveld voor een 1-0 voorsprong voor Nederland. De Duitse
Kemp herstelde zich wel meteen, door Yurrendel Decaster en
Gianison Boekhoudt met strikeouts naar de kant te sturen,
maar de schade was al geleden voor de Oosterburen.

Dat ook de Duitsers een aardig robbertje defense kunnen
spelen, bewezen ze in de tweede Nederlandse slagbeurt.
Na een vrije loop voor Gilmer Lampe ramde Nick Urbanus
de bal in een streep op eerstehonkman Boldt af, die na de
spectaculaire vangbal zonder problemen op zijn honk kon
stappen voor een dubbelspel.
De werpers hielden de boel na de openingsinnings even
onder controle, maar de wielen kwamen van de Duitse wagen
7
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in het rechtsveld te danken dat er niet veel grotere schade
werd aangericht. Nick Urbanus’ linedrive leek bases-clearing
double erop geschreven te hebben, maar Larry ging gestrekt
en maakte zo ruimschoots goed wat hij een aantal innings
eerder nog fout deed.

in inning vier. Werper Kemp vulde de honken met één uit
en zijn vervanger Benjamin Thaqi wist het tij niet te keren.
Dat lag echter niet geheel aan hem. Met Remco Draijer aan
slag vergat de Germaanse rechtsvelder Shawn Larry (goeie
Duitse naam) hoeveel nullen er waren. Draijer sloeg een
hoge vangbal, waarna Larry rustig richting eigen dug-out
wilde joggen. Zijn vangbal was echter pas de tweede nul, dus
Boekhoudt maakte van de catch een sacrifice fly voor Draijer
door te scoren.

De Nederlanders gingen een inning later echter gewoon door.
Nieuwe werper Lukas Steinlein werd door Richardson ruw
begroet. De rechtsvelder knalde een tweehonkslag naar het
linksveld, bereikte drie door een groundout van Draijer en
scoorde op een sacrifice fly van Clarijs: 5-0 Nederland.

Nederland drukte vervolgens door. Manager ’t Hoen stuurde
Lampe en Denzel Richardson voor een double-steal. Duitse
catcher Tim Ahrens probeerde Richardson op twee uit te
gooien, maar keilde de bal op de helm van de Nederlandse
speedster. Het projectiel vloog het buitenveld in, dus Lampe
scoorde eenvoudig en Richardson schoof door naar drie.
Met 3-0 op het bord wist Thaqi de inning uit te gooien, maar
Nederland had een comfortabele voorsprong genomen.

Ook in de negende inning scoorde Nederland nog een puntje.
Dwayne Kemp sloeg zijn derde honkslag van de wedstrijd en
scoorde op een double van Gilmer Lampe. Nederlands’ 6-0
voorsprong kwam in de tweede helft van de negende inning
niet meer in gevaar. Mike Bolsenbroek gooide de Duitsers het
bos in. Nederland pakt de eerste overwinning van het toernooi
en staat dankzij run differential bovenaan. (JR)

In de zevende inning liep Nederland verder uit. Een honkslag
van Clarijsen en een vrije loop voor Van der Meer zetten lopers
op één en twee en met één uit kreeg Decaster opzettelijk vier
wijd. Een strikeout voor Boekhoudt was slechts uitstel van
executie. Lampe kreeg ook vier wijd, waarop Clarijs scoorde.
De Duitsers hadden het aan een geweldige vangbal van Larry

W: Orlando YNTEMA (1-0)
L: Matthew KEMP (0-1)
Player of the Game: Orlando YNTEMA
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Honkbalweekhistorie
Het eerste toernooi...

in Amsterdam en Haarlem waren er geen internationale
contacten. In 1948 stonden Nederland en België in Antwerpen
weer voor het eerst tegenover elkaar. Die traditie bleef in
stand tot en met 1953.

Tegenwoordig reizen onze nationale ploegen de hele wereld
over voor deelname aan verschillende internationale
toernooien. Tachtig jaar geleden was dat een stuk anders.
Zoals in 1937, toen Nederland voor het eerst deelnam aan
een drielanden-toernooi in Parijs. De ploeg reisde per trein en
de kosten vormden aanvankelijk een struikelblok.

In 1936 reisde de nationale ploeg af naar Parijs waar werd
gespeeld tegen Frankrijk. Oranje won met 9-5. Een jaar later
kwamen de Fransen naar Amsterdam en trokken dit keer met
14-4 aan het kortste eind.

In de jaren twintig van de vorige eeuw speelde het Nederlands
team wedstrijden tegen bemanningen van Amerikaanse
oorlogsschepen die een bezoek brachten aan Amsterdam.
Toenmalig bondsvoorzitter Emile Bleesing was altijd bezig
de honkbalsport te promoten en stelde alles in het werk om
de sport bekend te laten worden. Zo gauw hij hoorde dat er
een schip was gearriveerd liet hij zich overvaren en vroeg
een gesprek aan met de kapitein. Bleesing stelde dan altijd
dezelfde vraag. Of het ‘baseball-team of the ship’ interesse
had een wedstrijd te spelen.

In mei 1937 meldt bondsvoorzitter Bleesing dat ‘De
Nederlandsche Honkbal Bond van de Federation Française
de Base Ball de vereerende uitnoodiging ontving om met het
Bondsnegental op Zondag 20 juni deel te nemen aan een
groote baseball demonstratie te Parijs op het Stade Pershing’’.
Dit ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in de Franse
hoofdstad. De Bond beschikt echter over zeer weinig financiële
middelen en dus ziet Bleesing het aanvankelijk somber in.
Hij schrijft: ,,De Federation is bereid de reiskosten ter
vergoeden van 12 personen. Hoewel wij dit aanbod byzonder
prijs stellen, zijn de kosten verbonden aan een 2-daagsch
verblijf in Parijs, met de reis worden het er dan drie, toch nog
zoo hoog, dat het voor de meeste onzer spelers een bezwaar
zal zijn, al zouden zij gaarne gebruik maken van de goedkoope
gelegenheid de wereldtentoonstelling te bezoeken. Onze
Bond kan natuurlijk geen gelden beschikbaar stellen. Ik vrees
dat wij zeer tot onze spijt zullen moeten bedanken’’.

Bleesing verontschuldigde zich ook altijd dat de Amerikanen
niet zo heel veel tegenstand zouden krijgen, omdat de sport
hier nog in de kinderschoenen stond. Maar de Amerikanen
wilden maar wat graag spelen. Bleesing zorgde voor een
berichtje in de kranten en de volgende dag werd er al gespeeld.
Het Nederlands teams werd samengesteld uit negen (soms 11
of 12) spelers afkomstig van de Amsterdamse verenigingen
die in de hoogste afdeling speelden. De honkbalsport werd
in die jaren voornamelijk in de hoofdstad beoefend. In 1923
kwam er een Haarlemse vereniging bij. Deze wedstrijden
waren een enorme promotie voor de honkbalsport en werden
steevast goed bezocht. De wedstrijden werden gespeeld op
de bijvelden van wat het Olympisch Stadion zou worden.

Maar korte tijd later kan toch worden afgereisd naar de
beroemde lichtstad. De negentalcommissie stelt een ploeg
van negen (!) spelers samen. Co Lammers (pitcher), Jan
Baas (catcher), Jan van Heeswijk (1e honk), Cor Wilders (2e
honk), Klaas Wulfhorst (3e honk), Boes Meenhorst (korte
stop), Loni Boscher (linksveld), Jac Hartog Jr. (midveld) en
Theo van der Putten (rechtsveld) vormen de nationale ploeg
die in Parijs in actie komen tegen België en Frankrijk. Derde
honkman M.C. (Maarten) Bakker is verhinderd, maar zijn
plek wordt ingenomen door Wulfhorst. ,,Een team dat ons
volle vertrouwen heeft en dat zeker niet kansloos is’’, aldus
Bleesing, die zelf meegaat als begeleider.

In 1934 speelde net Nederlands honkbalteam de allereerste
interlandwedstrijd. Op het terrein van RCH werd met 21-12
gewonnen van België. Een maand later volgde een bezoek
aan Antwerpen. De wedstrijden tussen Nederland en België
werden tot en met 1939 een jaarlijks terugkerend evenement
op de agenda van de Nederlandsche Honkbal Bond. Hoewel
er tijdens de oorlogsjaren wel een honkbalcompetitie was
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In Parijs wint Nederland met 3-15 van de Belgen, maar
verliezen daarna met 5-4 van Frankrijk. Doordat België van
Frankrijk wint (5-4) eindigt iedereen gelijk op het eendaagse
toernooi. De Belgen zijn verzwakt door afwezigheid van hun
beste werper en door de vermoeiende nachtreis, want de
ploeg arriveert op de speeldag pas ‘s morgens om zes uur in
Parijs. Op basis van het verschil in punten wordt Nederland
eerste. Wilders en Lammers zijn in de twee wedstrijden het
meest succesvol, want beiden laten drie honkslagen noteren.

Nederlandsche zyde werd door officieele personen geen blijk
van belangstelling gegeven’’.
Maar het eerste internationale toernooi werd succesvol
afgesloten door de Nederlandse honkballers! (MS)

Voorzitter Bleesing meldt dat ‘’een vertegenwoordiger der
Fransche Regeering ons de prijzen uitreikte. Het was een
prachtige blauwe vaas uit de Nationale fabriek te Sèvres,
uitgeloofd door den President der Fransche Republiek, een
groote zilveren medaille van het ‘Departement de la Seine’ en
herinneringsmedailles voor de deelnemers’’.
Bleesing laat verder weten: ‘’De Belgische Consul was den
geheelen dag vol belangstelling op het veld aanwezig, van
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ORANJE BOVEN!
Ook tijdens deze Honkbalweek stelt Györgyike weer een aantal
spelers van het Nederlands team aan u voor.

Urbanus dat gisteren gaf. Roelie: “Mijn vader ziet mij als één
van de spelers en niet als zijn zoon gedurende de wedstrijd en
trainingen”.

Uw verslaggeefster heeft het geluk om slechts drie minuten
van het spelershotel te wonen, dus in alle vroegte ging zij als
eenzame fietsster naar de volgende Oranje-speler, Roelie
Henrique.

Roelie is vijf jaar niet geselecteerd geweest voor het
Nederlands team. Hoe komt dat? Roelie: “Mijn eerste twee
jaar speelde ik sterk, daarna zwaar onder mijn niveau. Ik zat
zwaar in een slump. Nu gaat het gelukkig weer goed. Ik voel
me goed in het team bij HCAW, heb een andere rol in het team,
ben verantwoordelijker geworden.”.

Roelie is geboren op 3 maart 1990 in Willemstad (Curaçao)
en daar is hij ook begonnen met honkbal op 5-jarige leeftijd.
Op Curaçao is het toch een beetje anders
geregeld dan in Nederland. De
verenigingen hebben geen naam,
maar de teams wel en die namen
zijn dan weer verbonden aan
een sponsor. Het eerste team
van Roelie heette dan ook Santa
Maria. In 1990 kwam Roelie spelen
bij Amsterdam Pirates en elk tweede
jaar, zowel bij pupillen, aspiranten en
junioren had hij Charles Urbanus als
coach.

Roelie heeft ook een eigen YouTube-kanaal, onder
zijn eigen naam, en het is de moeite waard om die
te volgen. Leuke filmpjes over het Nederlands team
achter de schermen.
Roelie’s tip voor de jeugd: Hervorm, heb plezier in je
spel dan word je vanzelf goed! (GH)

Roelie heeft van 2010 tot en met 2015
gespeeld bij L&D Amsterdam Pirates.
Vanaf 2016 komt hij uit voor het
Bussumse HCAW. Zijn favoriete
coach is toch wel Charles
Urbanus (nee, het is
geen promo voor hem).
Roelie: “Zijn visie is een
speler beter maken,
een goede opleider”.
Jawel, ook bij deze
speler is de huidige
coach tevens de vader,
namelijk
Roeland
Henrique.
Het
antwoord van Roelie
is dan ook eigenlijk
hetzelfde, zoals Nick
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Gevonden op de tribune
Vanmorgen vroeg kregen we op de redactionele
burelen de melding dat er al erg, erg vroeg een eerste
bezoeker was gesignaleerd. Daar stuurden we onze
verslaggeefster op af.
Het bleek de 73-jarige Erik Barten uit Enkhuizen te zijn.
Hoe kan het dat hij hier al zo vroeg verzeild is geraakt
is? ,,Nou, de hekken stonden open en ik liep gewoon
achter de vrijwilligers aan. Ik dacht, wie niet waagt wie
niet wint.’’
Erik is hier al trouwe bezoeker sinds 1982 en
mag van zijn vrouw eens in de twee jaar 10
dagen alleen op stap om naar de Haarlemse
Honkbalweek te gaan. Het eerste jaar ging hij
samen met zijn zoon, maar nu alleen. En omdat
het publiek een grote familie is, is hij toch ook
weer niet alleen, zo zegt hij.
Erik heeft zelf ook gehonkbald in Bovenkarspel
bij The Beagles, maar die vereniging bestaat
helaas niet meer door gebrek aan jeugd.
De sfeer bij de Honkbalweek vindt hij geweldig.
,,Mijn haren gaan er van overeind staan’’, zegt hij.
Erik schrok ook enorm toen hij hoorde dat het
evenement mogelijk ter ziele zou zijn. Hij heeft
dan ook heel veel bewondering voor het nieuwe
organisatiecomité, dat het toch maar weer op
poten heeft gezet. En een groot applaus voor de
vele vrijwilligers, die er toch ook maar weer zijn!
En wij wensen Erik deze Week natuurlijk enorm
veel plezier toe. (GH)
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LUISTERVOER, DE HONKBALWEEKPODCAST!
De Honkbalweek gaat ook met zijn tijd mee, dus kun
je dit jaar op vele manieren in contact blijven met de
dingen die op dit toernooi gebeuren. De Week zat al
een tijdje op Twitter, Youtube en Facebook, maar is nu
ook te vinden op Snapchat. Daarnaast wordt er gevlogd
en heeft de Honkbalweek nu ook zijn eigen podcast:
Luistervoer!
Elke ochtend neemt Jasper je mee op een reis door ‘de
dag die was’ in het Pim Mulier Stadion. Met verschillende
tafelgenoten neemt hij de wedstrijden van de dag
ervoor door, blikt hij vooruit op de volgende duels en
praat hij met wisselende gasten over het toernooi. Wil
je dus niets missen, luister dan naar Luistervoer, de
HWH-podcast!

Casts en alle andere grote podcastdatabases. Abonneer
je dus alvast via je favoriete podcastapp, want de trailer
staat al online! Let op: kun je de show nog niet in je app
vinden, dan heeft iTunes vertraging. Om toch niets te
missen, kun je de show ook via www.honkbalweek.nl/
luistervoer of anchor.fm/hwhluistervoer beluisteren!
De podcast komt tot stand in samenwerking met
SportAmerika, dé Nederlandse website voor je
dagelijkse dosis Amerikaanse sporten. Als je na de
Honkbalweek dus geen genoeg kunt krijgen van (MLB)
honkbal (of NBA basketball, NFL football, NHL ijshockey,
etc.), ga dan snel naar www.sportamerika.nl en/of
abonneer je op de SportAmerika MLB Podcast ‘Just A
Bit Outside’ of op de NBA of NFL podcasts!

Je kunt de podcast vinden op iTunes, Stitcher, Pocket
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10 VRAGEN AAN....
TOM VAN GORKUM
Hoelang ben je al betrokken bij de Honkbalweek Haarlem?
Tom: “Dit is mijn eerste keer”.
Wat doe je precies bij de Honkbalweek Haarlem?
Tom: “Ik werk in de bewaakte fietsenstalling”.
Heb je zelf een honkbal- of softbalachtergrond?
Tom: “Nee, totaal niet”.
Wie of wat is jouw favoriete speler en/of club?
Tom: “Die heb ik niet”.
Wat betekent honkbal/of softbal voor jou?
Tom: “Een stukje gezelligheid”.
Wat vind je leuk aan de Week?
Tom: “Bezig zijn, onder de mensen zijn”.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Tom: “Via mijn broer Marco, die dit werk al jaren doet”.
Wat is jouw favoriete honkbal- of softbalmoment?
Tom: “Dat heb ik niet”.
Wie gaat deze honkbalweek winnen?
Tom: “Nederland natuurlijk”.
Wil je verder nog iets kwijt?
Tom: “Mensen, zet je fietsen in de stalling en niet tegen het
hek aan!” (GH)
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Even voorstellen...
Bee Victorious is vandaag onze partner van de dag. In deze rubriek
stellen we deze toppers aan jullie voor.
Wie zijn jullie?
Vince Rooi en Melissa Embriques. Voor degenen die het niet
weten, Vince heeft zelf als honkballer driemaal deelgenomen
aan de Honkbalweek en Melissa is zijn echtgenote. De naam
Bee Victorious is een samensmelting van hun namen en de
betekenis komt ook nog overeen, namelijk 1 Cor 15.57: ‘’But
thanks be to God, He gives us the victory through our Lord
Jesus Christ’’.
Wat hebben jullie met de Honkbalweek Haarlem?
Het is een ontzettend gezellig toernooi, voor speler en publiek.
Hoe zien jullie de toekomst?
We hopen beiden dat dit toernooi blijft bestaan en dat wij
er met onze kleding voor o.a. de vrijwilligers aan mogen
bijdragen.
Welke boodschap dragen jullie uit?
Dat onze kleding gedragen wordt met een goed
gevoel, we hebben een eigen kledinglijn,
streetwear en off-on field-kleding.
Hebben jullie misschien een leuke actie
voor ons publiek?
Aanstaande dinsdag komen Rob
Cordemans, Dwayne Kemp en
Diegomar Markwell na de wedstrijd
hun handtekening zetten op alle
kleding hier gekocht en op de T-shirts
waarop ze zelf staan.

Foto met dank aan Henk Seppen
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hit& run

Het Nederlands softbalteam vertrekt aanstaande
donderdag naar Japan, waar op 2 augustus het
Wereldkampioenschap van start gaat. In de aanloop naar
het WK speelt de nationale ploeg acht oefenwedstrijden,
waaronder vijf tijdens het toernooi om de Toyota Cup
in Tokyo. Ook wordt er nog geoefend tegen GrootBrittannië. Hierna zal de ploeg van bondscoach Juni
Francisca afreizen naar Chiba, ten zuiden van de Japanse
hoofdstad, waar dit jaar het WK zal plaatsvinden.
Twee jaar geleden leverden onze Oranje-dames een
historische prestatie af door op het WK in Canada op de
vierde plaats te eindigen.

iedereen makkelijk het verloop van de wedstrijd invullen.
Gisteren had de distributie van deze scorekaarten even
wat opstartproblemen, maar dat hopen we vandaag
verholpen te hebben.
*****
De samenstelling van het Duitse team wijzigde kort
voor aanvang van de Week. De oorzaak was een
aantal blessures. Dus werd een aantal andere spelers
opgeroepen voor het Haarlemse toernooi. Daaronder
Andre Hughes, die een aantal seizoenen geleden in de
Nederlandse hoofdklasse-competitie uitkwam voor
het Bussumse HCAW. In de Duitse ploeg komt nog een
speler uit die in Nederland heeft gespeeld. Dat is catcher
Simon Gühring, die geruime tijd geleden voor het Haagse
ADO speelde.

*****
Ook vier wedstrijdofficials zullen deelnemen aan
het Softbal WK in Japan. Mariana Prins is één van de
umpires, terwijl Marco Stoovelaar, Feiko Drost en Stefan
Slinger in Japan in actie zullen komen als official scorer.
Feiko is later dit jaar ook één van de official scorers
tijdens het WK Vrouwenhonkbal, dat eind augustus zal
plaatsvinden in Viera (Florida, USA).

*****
Vond u het ook zo mooi klinken gisteravond? Belinda
Vermeer vertolkte op haar eigen bijzondere wijze de
volksliederen van Nederland en Duitsland voor aanvang
van de avondwedstrijd. Het was natuurlijk best even
spannend om voor 3000 toeschouwers vanaf het
midden van het veld te zingen met ook nog al die spelers
langs de lijnen. Maar Belinda deed het uitstekend, want
wat zong ze mooi!

Marco, Feiko en Stefan maken van 18 tot en met 23
september ook deel uit van de groep official scorers
tijdens de inaugurele editie van de Super 6 Baseball/
Softball. Tot die groep behoren ook nog twee andere
functionarissen die tijdens deze Honkbalweek betrokken
zijn, namelijk Huub Nelissen en Dennis Duin. Huub is ook
tijdens de Week één van de official scorers, Dennis is één
van de announcers. De Super 6 Baseball/Softball wordt
georganiseerd op het fraaie complex van Hoofddorp
Pioniers.

Wilt u meer van haar horen en zien? Kijk dan eens
naar de playlist van Opera Familia en ga naar één van
hun concerten. U zult dan gegarandeerd genieten van
een heerlijk avondje uit met schitterende muziek en
prachtige stemmen.

*****
Voor aanvang van elke wedstrijd worden tijdens deze
Week kant-en-klare scorekaarten uitgedeeld. De
scorekaart is reeds ingevuld met de startende lineup, terwijl ook het hele team-roster geprint is. Zo kan
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TEAM ROSTERS
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#
77
91
92
16
66
28
37
70
58
55
18

PITCHERS			
B/T
Chih-Hung
CHENG		
R/R
Wen-Cheng
HSU		
R/R
Chien-Lung
HUANG		
R/R
Chun-Chi
LEE		
R/R
Yu-Hsiang
LIN		
R/R
Chia-Chun
TANG		
L/L
Wei-Fan		TSAI		R/R
Cheng-Hao
WANG		
R/R
Hsiang-Ying
WANG		
R/R
Tsung-Hao
WANG		
L/L
Sheng-Feng
WU		
R/R

DATE OF BIRTH
06/06/1994
27/10/1987
10/10/1986
03/09/1987
23/02/1988
21/12/1984
27/04/1993
25/09/1989
07/02/1992
27/08/1990
28/07/1987

#
8
49
12

CATCHERS			
B/T
Jui-Mu		CHEN		R/R
Chia-Wei
HUANG		
R/R
Kai-Yeh		NIU		R/R

DATE OF BIRTH
12/02/1986
05/02/1986
02/01/1994

#
62
60
7
26
17
10
1

INFIELDERS			
B/T
Wei-Chih
CHEN		
R/R
Chen-Ming
CHIANG		
R/R
Po-Ting		HSIAO		L/R
Chun-Kai
LIAO		
R/R
Chia-Yu		LIN		R/R
Han		LIN		R/R
Tzu-Chieh
LIN		
R/R

DATE OF BIRTH
23/09/1988
27/05/1985
20/08/1989
12/01/1992
28/03/1982
24/01/1985
13/05/1991

#
75
13
5
15
61

OUTFIELDERS			
B/T
Hsiao-Yun
CHEN		
L/L
Yu-Hsiang
HUANG		
R/R
Yi-Teng		LIN		S/R
Ju-Liang		TAI		R/R
Chen-Yu		YANG		L/R

DATE OF BIRTH
09/09/1993
30/03/1989
04/01/1992
06/02/1992
10/01/1994

#
32
85
3
65
99
23
6

COACHING STAFF
Shun-I		HSU		Manager
Juei-Chang
CHEN		
Coach
Dilan Cirilo
CRUZ		
Coach
LI		 Coach
Ying-Nan
Yu-Hua		LU		Coach
Po-Chang
SHEN		
Coach
Yen-Kuo		WANG		Coach
TEAM STAFF
Chun-Chi
Feng-Yuan
Yi-Chung
Chih-Shien

CHEN		Athletic Trainer
TSAI		Athletic Trainer
WU		Interpreter
YEH		Team Manager

19

#
93
52
99
36
71
91
53
17
56
16

PITCHERS						CLUB
Dachel			
DUQUESNE CANTERO		
Ciego de Ávila
Carlos Yordan		
FONT MUSTELIER		
Santiago de Cuba
José Ángel		
GARCÍA SÁNCHEZ		
Artemisa
Royd			HERNÁNDEZ CRUZ		Matanzas
Leandro Francisco
MARTÍNEZ FIGUEROA		
Granma
Frank Luis		
MEDINA GARCÍA			
Pinar del Río
Alejandro		
MENESES ABELLEIRA		
Las Tunas
Yudiel			RODRÍGUEZ LEÓN		Las Tunas
Yosvani			TORRES GÓMEZ			Pinar del Río
Misael			VILLA SANTOS			Artemisa

#
31
12

CATCHERS						CLUB
Franklin			ABALLE SÁNCHEZ		Holguín
Andi Yaniel		COSME OLIVA			Artemisa

#
20
3
70
14
6
2
24

INFIELDERS						CLUB
Orlando			ACEBEY GUTIÉRREZ		Sancti Spíritus
Jorge Enrique		
ALOMÁ HERRERA		
Artemisa
Sergio			
BARTHELEMY CORREOSO
Santiago de Cuba
Lázaro Alfredo		
CEDEÑO GONZÁLEZ		
Granma
Dainier			
GÁLVEZ GUERRA			
Isla de la Juventud
Anibal			MEDINA PÉREZ			Matanzas
Yasiel			SANTOYA ZULUETA		Matanzas

#
51
10
23
59

OUTFIELDERS						CLUB
Eduardo			BLANCO DÍAZ			Matanzas
Robert Luis		
DELGADO BUENO		
Guantánamo
Ariel Lázaro		
SÁNCHEZ SÁNCHEZ		
Matanzas
Jorge Antonio		
JHONSON DIXON			
Las Tunas

#
26
45
37
25

COACHING STAFF
Victor			FIGUEROA FIGUEROA		Manager (Matanzas)
Juan			MANRIQUE GARCÍA		Coach (Matanzas)
Rafael			MUÑOZ MEDINA			Coach (Sancti Spíritus)
Rodolfo			
CORREA LOBAINA		
Pitching Coach (Las Tunas)

TEAM STAFF
Rafael			MUÑOZ MEDINA			Conditioning Coach (Sancti Spíritus)
Luis			BATISTA RODRÍGUEZ
Abelardo José		
GARCÍA MARRERO
Enrique Félix		
GÓMEZ VALDÉZ
Reiniel Segundo		
SALCEDO GUERRA
Luis			
CARTÓN CONTADOR		
Secr. Gen. Federacion Cubana de Beisbol
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#
10
29
32
19
9
22
21
20
31
1
33
18
24

PITCHERS				B/T
Jonathan
EISENHUTH		
R/R
Andre		HUGHES		L/L
Matthew
KEMP			R/R
Sascha		KOCH			R/R
Enorbel		MARQUEZ		L/L
Daniel		MENDELSOHN		R/R
Wesley		ROEMER		R/R
Florian		SEIDEL			L/L
Markus		SOLBACH		R/R
Lukas		STEINLEIN		R/R
Lennard		STOCKLIN		R/R
Benjamin
THAQI			R/R
Maurice		WILHELM		R/R

CLUB

#
15
25
16

CATCHERS				B/T
Tim		AHRENS		S/R
Maurice		BENDRIEN		R/L
Simon		GÜHRING		R/R

CLUB
Bonn Capitals

#
30
2
4
5

INFIELDERS				B/T
Eric		BRENK			R/R
Marco		CARDOSO		S/R
Alex		SCHMIDT		R/R
Philip		SCHULZ			S/R

CLUB
Bonn Capitals
Paderborn Untouchables
Buchbinder Regensburg Legionäre
Heidenheim Heideköpfe

#
26
8
17

OUTFIELDERS				B/T
Maik		EHMCKE		L/L
Kevin		KOTOWSKI		L/R
Shawn		LARRY			L/L

CLUB
Paderborn Untouchables
Mainz Athletics
Heidenheim Heideköpfe

#
23

UTILITY PLAYER				B/T
Max		BOLDT			R/R

CLUB
Mainz Athletics

#
7
28

COACHING STAFF
Martin		HELMIG			MANAGER
Ruggero
BAGIALEMANI		
COACH
Chris		DRESEL			COACH
Christopher
HOWARD		 COACH
Jendrick		SPEER			COACH
Troy		WILLIAMS		COACH

11
14
27

Bonn Capitals
Telemarket Rimini (IT)
Buchbinder Regensburg Legionäre

Haar Disciples
Paderborn Untouchables
Bonn Capitals

Heidenheim Heidekoöpfe

TEAM STAFF
TORSTEN
KRAPF			PHYSICAL THERAPIST
DIRK		FRIES			TEAM MANAGER
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#
30
40
11
19
47
17
37
41
35
44
14

PITCHERS				B/T
Mattia		ALDEGHERI		S/R
Alex		
BASSANI		
R/R
Nicolò		CLEMENTE		R/R
Filippo		
CREPALDI		
R/R
Luis		
LUGO LARESCHI		
L/L
Alessandro
MAESTRI		
R/R
Angelo		
PALUMBO CORDOZO
R/R
Andrea		
PIZZICONI		
R/R
Gianfranco
RIZZO MORONTA
R/R
Claudio		
SCOTTI			
R/R
Valerio		
SIMONE			
L/L

DATE OF BIRTH
10/02/1998
25/11/1990
18/02/1998
19/02/1992
05/03/1994
01/06/1985
10/11/1995
04/10/1991
05/09/1993
08/07/1998
22/04/1991

CLUB
Baseball Verona
Pirati dei Rimini
Redskins Imola
UnipolSai Fortitudo Bologna
Parma Clima Baseball
T&A San Marino
Bolzano Baseball Club
UnipolSai Fortitudo Bologna
Reggio Rays Baseball
Nuova Città di Nettuno
Nuova Città di Nettuno

#
13
26
6

CATCHERS				B/T
Alessandro
DEOTTO			
R/R
Sebastiano
POMA			
L/R
Mario		
TRINCI			
R/R

DATE OF BIRTH
16/11/1994
13/06/1993
16/11/1994

CLUB
Parma Clima Baseball
Parma Clima Baseball
Nuova Città di Nettuno

#
25
12
20
43
39
18

INFIELDERS				B/T
Chris		
COLABELLO		
R/R
Robel		
GARCIA RODRIGUEZ
R/R
Mattia		
MERCURI		
R/R
Freddy		
NOGUERA		
R/R
Alex		
SAMBUCCI		
R/R
Alessandro
VAGLIO			R/R

DATE OF BIRTH
24/10/1983
28/03/1993
20/08/1994
26/02/1988
29/09/1989
28/01/1989

CLUB
T&A San Marino
UnipolSai Fortitudo Bologna
Nuova Città di Nettuno
Pirati dei Rimini
Parma Clima Baseball
UnipolSai

#
28
4
5
27

OUTFIELDERS				B/T
Federico		CELLI			R/R
Stefano		
DESIMONI		
L/L
Nicola		
GARBELLA		
R/R
Leonardo
ZILERI			
R/R

DATE OF BIRTH
15/02/1995
12/04/1988
11/12/1992
03/04/1984

CLUB
Pirati dei Rimini
Parma Clima Baseball
Pirati dei Rimini
Parma Clima Baseball

#
34
32
15
23
9
22
16

COACHING STAFF
Gilberto		GERALI			MANAGER
José		
MEDINA MONDANT
BENCH COACH
Claudo		VECCHI			COACH
Alberto		D’AURIA			HITTING COACH
Robert E.
TEWKSBARY		
HITTING SPECIALIST
Rolando		CRETIS			PITCHING COACH
Massimiliano
MASIN			
PITCHING COACH
TEAM STAFF
Gianni		NATALE			STRENGTH & CONDITIONING COACH
Massimo
BALDI			PHYSICAL THERAPIST
Oliver		DEJANA			TEAM DOCTOR
Vincenzo
MIGNOLA		 TEAM MANAGER
Marco		LANDI			MEDIA OFFICER
22

#
17
19
11
15
20
14
18
21
16

PITCHERS			
B/T
Hiromi		ITO		R/R
Hiroshi		KAINO		L/R
Wataru		
MATSUMOTO R/R
Masato		
MORISHITA
R/R
Kento		OGO		R/R
Kazuya		OJIMA		L/L
Noboru		
SHIMIZU
L/R
Seiya		TANAKA		L/L
Yuki		
TSUMORI
R/R

DATE OF BIRTH
31/08/1997
16/11/1996
28/11/1996
25/08/1997
28/09/1998
07/07/1996
15/10/1996
27/10/1997
21/01/1998

TEAM
Meiji Univ.
Toyo Univ.
Nippon Sport Science Univ.
Meiji Univ.
Tokai Univ.
Waseda Univ.
Kokugakuin Univ.
Rikkyo Univ.
Yohoku Fukushi Univ.

#
27
22
25
12

CATCHERS			
B/T
Hayata		FUJINO		R/R
Toshiya		SATO		L/R
Yuma		TONGU		R/R
Takashi		UMINO		R/R

DATE OF BIRTH
07/01/1998
27/01/1998
17/11/1996
15/07/1997

TEAM
Rikkyo Univ.
Toyo Univ.
Ajia Univ.
Tokai Univ.

#
4
24
2
5
7
3
6
9

INFIELDERS			
B/T
Yukiya		ITO		R/R
Shunya		
IWAKI		
R/R
Daigo		
KAMIKAWABATA L/R
Shoki		
KATSUMATA
L/R
Ryosuke		
KODAMA
R/R
Teruaki		SATO		L/R
Yoshiaki		
WATANABE
L/R
Nagi		
YONEMITSU
L/R

DATE OF BIRTH
30/08/1996
25/01/1997
12/01/1997
20/07/1997
10/07/1998
13/03/1999
08/01/1997
09/01/1997

TEAM
Rissyo Univ.
Kyushu Sangyo Univ.
Nihon Univ.
International Budo Univ.
Kyushu Sangyo Univ.
Kinki Univ.
Meiji Univ.
Nara Gakuen Univ.

#
8
10
1

OUTFIELDERS			
B/T
Ryosuke		AIZAWA		L/L
Motoki		
MUKOYAMA
R/R
Ryosuke		
TATSUMI
L/R

DATE OF BIRTH
26/09/1996
05/07/1997
27/12/1996

TEAM
Meiji Univ.
Hosei Univ.
Ritsumeikan Univ.

#
50
53
52
51

COACHING STAFF
Tsutomu
IKUTA			Manager
Takatoshi
KOJO			Coach
Akihiko		NOMURA		Coach
Hidenori		TANIGUCHI		Coach
TEAM STAFF
Hifumi		TUIKI			Physical Therapist
Taichi		TAKAHASHI		Administration
Shigeru		HONGO			Head of Delegation
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#
20
19
3
14
13
29
33
36
46
50
40

PITCHERS		
B/T
Mike BOLSENBROEK
R/R
Rob CORDEMANS
R/R
Berry VAN DRIEL		R/R
Misja HARCKSEN
R/R
Kevin HEIJSTEK		
R/R
Lars HUIJER		R/R
Kevin KELLY		
R/R
Diegomar MARKWELL L/L
Loek VAN MIL		R/R
Jim PLOEGER		
L/L
Orlando YNTEMA
R/R

DATE OF BIRTH		
CLUB
11/03/1987		
Buchbinder Regensburg Legionäre (D.)
31/10/1974		
L&D Amsterdam Pirates
26/12/1984		Curaçao Neptunus
19/04/1995		
De Glaskoning Twins
19/04/1988		
L&D Amsterdam Pirates
22/09/1993		MeerLease Pioniers
27/05/1990		
Pirati dei Rimini (Italië)
08/08/1980		
Curaçao Neptunus
15/09/1984		Curaçao Neptunus
21/08/1991		
L&D Amsterdam Pirates
21/02/1986		
Curaçao Neptunus

#
30
12
16

CATCHERS		
Gianison BOEKHOUDT
Max CLARIJS		
Rodney DAAL		

DATE OF BIRTH		
15/10/1989		
11/08/1994		
23/03/1994		

#
77
7
5
18
23

INFIELDERS		
B/T
R/R
Yurendell DE CASTER
Dwayne KEMP		R/R
R/R
Dudley LEONORA
L/R
Stijn VAN DER MEER
L/R
Nick URBANUS		

DATE OF BIRTH		
CLUB
26/09/1979		
Wild Cats (Curaçao)
24/02/1988		Curaçao Neptunus
15/12/1991		
Curaçao Neptunus
01/05/1993		
Curaçao Neptunus
29/03/1992		
L&D Amsterdam Pirates

#
8
45
1
42
25

OUTFIELDERS		
Remco DRAIJER		
Rachid ENGELHARDT
Roelie HENRIQUE
Gilmer LAMPE		
Denzel RICHARDSON

DATE OF BIRTH		
24/10/1987		
09/11/1995		
03/09/1990		
01/03/1990		
07/01/1994		

#
9
34
44
24
49

COACHING STAFF
Evert-Jan ‘T HOEN
Manager
Wim MARTINUS			1B Coach
Ben THIJSSEN			3B Coach
Sidney DE JONG			Hitting Coach
Robin VAN DOORNSPEEK
Pitching Coach
TEAM STAFF
Paul VENNER		
Kevin SPRENGERS
Greta SCHOUTEN
Seb VISSER		

B/T
L/R
R/R
R/R

B/T
L/L
R/R
S/R
R/R
R/R

Strength & Conditioning
Physical Therapist
Team Manager
Media Officer
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CLUB
Curaçao Neptunus
L&D Amsterdam Pirates
L&D Amsterdam Pirates

CLUB
L&D Amsterdam Pirates
Quick Amersfoort
HCAW
UnipolSai Fortitudo Bologna (Italië)
DSS

