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Welkom

op de 29e editie van de Honkbalweek Haarlem!
Met alle ingrediënten voor tien dagen tophonkbal met de
karakteristieke sfeer die bij de Honkbalweek hoort. Het
honkbalpubliek (en ook softbal) staat er om bekend respect
voor iedereen te hebben. Voor de spelers, coaches, umpires en
officials. We gaan er met zijn allen (organisatie, medewerkers
en publiek) weer een heerlijke happening van maken! Wij
wensen u de komende tien dagen veel plezier met goed
honkbal!

Welkom op de eerste speeldag. In december 2016 leek het
doek te vallen voor het Haarlemse honkbalfestijn, omdat
het na het wegvallen van een aantal sponsors financieel niet
haalbaar leek een nieuwe editie te organiseren in 2018. Dat
stuitte uiteraard op veel weerstand van de fans.
Gelukkig is er maar kort sprake geweest van een
Honkbalweek-loze periode. Guus van Dee stond op als nieuwe
toernooivoorzitter en hij vormde een organisatieploeg om zich
heen. Met een aantal nieuwe gezichten, maar op verschillende
plekken ook ervaren krachten van vorige ‘Weken’. Deze ploeg
verzette de afgelopen maanden ontzettend veel werk en kon
uiteindelijk een jaar geleden het groene licht geven dat er in
juli 2018 toch weer een ‘Week’ zou komen. Dat moment is nu
aangebroken.

Toernooivoorzitter Guus van Dee: “We zijn er klaar voor! We
zijn aan de slag gegaan met een vernieuwd comité en ook
een aantal andere medewerkers. De afgelopen maanden
hebben we keihard gewerkt. Natuurlijk hebben we een aantal
beginnersfouten gemaakt, maar die konden we gelijk weer
herstellen. We hebben een mooi deelnemersveld. We hebben
21 wedstrijden, meer dan tevoren. En het weer werkt ook
mee. Niets staat een mooie Honkbalweek meer in de weg!
Wij wensen iedereen heel veel plezier de komende dagen!”

Mogelijk dat er tijdens deze ‘Week’ door de vernieuwingen
hier en daar wat onvolkomenheden zijn en dat het misschien
wat anders gaat. Bedenk wel dat het organiseren van een
evenement als een Honkbalweek Haarlem een enorme klus
is. De huidige organisatie heeft er alles aan gedaan om een
goed toernooi neer te zetten, met een sterk deelnemersveld
en het u als honkballiefhebber weer naar de zin te maken.

Het is even wennen (en ja, ook even slikken), want tijdens
deze Honkbalweek Haarlem zal er voor het eerst geen
papieren versie verschijnen van Leesvoer. Er is dit keer
gekozen voor een groen evenement, dus met zo min mogelijk
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papier. Uiteraard zal Leesvoer gewoon dagelijks verschijnen,
maar alleen als digitale versie, die op de website van de
Honkbalweek te vinden zal zijn. Voorlopig is het eenmalig dat
Leesvoer niet op papier verschijnt.

Honkalweek uit zes ploegen. De laatste keer was in 2012. De
eerste keer was in 1961 tijdens het allereerste evenement.

Japan en Chinese Taipei vertegenwoordigen ook nu weer
Azië. Japan neemt voor de veertiende keer deel en won de
De hoofdredacteur heeft er al bij de organisatie op ‘Week’ driemaal (1978, 1992, 1994). Chinese Taipei is voor de
aangedrongen dat een papieren Leesvoer een al vele jaren dertiende keer in Haarlem, maar wist het toernooi nog niet te
aan het evenement verbonden traditie is. De eigenzinnige winnen. Japan en Chinese Taipei nemen beide voor de tiende
redactie zal zich dan ook sterk maken dat er over twee jaar keer op rij deel.
weer gewoon een papieren versie zal zijn om even lekker op
je gemak op de tribune te kunnen lezen, in plaats van naar Europa wordt vertegenwoordigd door drie teams. Naast
een telefoonschermpje te turen. Hoe dan ook, met een beetje Nederland zijn dat Italië en Duitsland. Italië keert voor het
zoomen, scrollen en swipen moet dit ook lukken!
eerst sinds 2004 weer terug op de ‘Week’ en dat zorgt
uiteraard voor een extra dimensie. Nederland en Italië zijn
In de digitale Leesvoer treft u uiteraard weer tien dagen lang immers al jaren elkaars Europese aartsrivaal! Het is de vijfde
alle ‘ins’ en ‘outs’ van het evenement aan. Wedstrijdverslagen, keer dat Italië van de partij is.
interviews, reportages, verhalen, geschiedenis, feitjes, Duitsland neemt voor het eerst deel aan de Honkbalweek.
Maar het is niet voor het eerst dat een Duitse ploeg tot het
roddels en natuurlijk weer heel veel statistieken.
deelnemersveld behoort. Tijdens het eerste toernooi in
Voor de negende keer bestaat het deelnemersveld van de 1961 werd deelgenomen door Mannheim Knights. Die ploeg

2

LEESVOER
13 juli 2018
Nr. 1

Wie vormen dit jaar de redactie van het Leesvoer?

bestond voor een groot deel uit Duitse spelers, aangevuld
met een aantal Amerikanen.

De samenstelling is ongewijzigd en bestaat uit de volgende
Cuba completeert het deelnemersveld. De Midden- personen.
Amerikanen namen in 2012 voor het laatst deel en werden
toen ook toernooi-winnaar. Het was de vijfde keer dat Cuba Statisticus, feitenkenner en wandelende honkbalencyclopedie
de eerste plek veroverde in Haarlem. Ook voor Cuba is het de Marco Stoovelaar maakt voor de zestiende keer deel uit van
de Leesvoer-redactie. Hij debuteerde als redacteur tijdens
veertiende keer dat wordt deelgenomen aan de ‘Week’.
de HHW van 1988, waarna hij vanaf 1990 de leiding over de
Gastland Nederland heeft uiteraard aan alle edities van de redactiegroep heeft en de eindredactie van Leesvoer voor zijn
Honkbalweek deelgenomen. Oranje is regerend Honkbalweek- rekening neemt. Maar Marco was er op de HHW van 1972
kampioen, want twee jaar geleden ontving Nederland voor de al bij als zeer jeugdige toeschouwer, zodat dit zijn 23e ‘Week’
vierde keer het Honkbalweek-goud. De laatste jaren luistert wordt. In 1995-2000 had hij ook zitting in het organisatieonze nationale ploeg naar de naam Team Kingdom of the comité (perszaken) van de ‘Week’. Als editor-in-chief overziet
Netherlands, oftewel het Nederlands Koninkrijksteam. Met Marco de totstandkoming van het dagelijkse bulletin. Dat
deze naam wordt de nauwe samenwerking met ondermeer combineert hij ook nu weer met zijn reguliere werkzaamheden
voor De Telegraaf.
Aruba en Curaçao onderstreept.
Jasper Roos maakt voor de vierde keer deel uit van de Leesvoerredactie en schrijft ondermeer de wedstrijdverslagen. Hij zal
tevens weer zorgdragen voor de vormgeving en de lay-out,
zodat de digitale versie er eveneens weer gelikt uit zal zien.
Twee jaar geleden nam Jasper als eindredacteur waar voor
Marco, die toen één van de official scorers was en zich toen
beperkte toen het aanleveren van verhalen. Jasper zal ook
dit keer weer de deadlines bepalen en ervoor zorgen dat alle
content op tijd bij hem aanwezig is om de dagelijkse internetversie van Leesvoer samen te kunnen stellen. Daarnaast zal
Jasper ook regelmatig podcasts verzorgen, die onder de naam
Luistervoer (origineel toch?) te beluisteren zullen zijn.

Voor Evert-Jan ‘t Hoen wordt het zijn eerste klus als
bondscoach van de nationale ploeg. Hij is de opvolger van
Steve Janssen, die begin dit jaar een baan kreeg aangeboden
als minor league pitching coach in de organisatie van de
Chicago Cubs. ‘t Hoen loodste van 2013 tot en met 2016
het Rotterdamse Curaçao Neptunus viermaal op rij naar
het landskampioenschap. Van de uit 24 spelers bestaande
spelersgroep komen er twintig uit in onze eigen hoofdklasse.
De overige vier zijn ook bekende namen. Werper Kevin Kelly
en outfielder Gilmer Lampe speelden tot en met vorig seizoen
eveneens in de hoogste afdeling, maar zijn dit jaar in Italië
actie. Werper Mike Bolsenbroek is een vaste waarde voor het
Duitse Regensburg Legionäre en utility player Yurendell de
Caster is actief op Curaçao. Twee spelers debuteren dit jaar in
de nationale honkbalploeg, namelijk pitcher Misja Harcksen
(De Glaskoning Twins) en outfielder Denzel Richardson (DSS).
Zes spelers nemen voor het eerst deel aan een Honkbalweek.

Coen Stoovelaar was in 1971 voor het eerst bij een HHW
als toeschouwer aanwezig en maakt nu voor de zevende
keer deel uit van de Leesvoer-redactie. Daarvoor was hij
al vele jaren HHW-medewerker in verschillende functies,
zoals de begeleiding van de umpires en de catering voor de
teams. Coen, zelf ook een voormalig umpire, heeft eveneens
een journalistieke achtergrond en werkte geruime tijd bij
de befaamde sportkrant Sport en Sportwereld, dat onder
redactie stond van de bekende sportjournalist Kick Geudecker.
Bij het blad werkten ook sportcoryfeeën als Martin Bremer,
Bob Spaak en Ad van Emmenes.

Voor het Nederlands team, maar ook voor Italië en Duitsland,
maakt de Honkbalweek deel uit van de voorbereidingen op
de Super Six Baseball/Softball. De inaugurele editie van
dit nieuwe Europese evenement zal van 18 tot en met 23
september plaatsvinden op het complex van Hoofddorp
Pioniers. Wij komen hier nog uitgebreid op terug.

Györgyike Horvath (voor velen simpelweg beter bekend als
‘Jurkje’, zo klinkt ongeveer de uitspraak van haar naam, Sjors
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Naast deze redactieploeg is er nog een aantal personen in de
PR-groep actief. Marieke Fokkema zorgt voor de content op
social media. Ook zij heeft er inmiddels een aantal ‘Weken’
opzitten. In voorgaande edities had zij ondermeer de leiding
over de vouw- en verkoopploeg, die voor het drukken en de
verspreiding van Leesvoer en de line-ups zorgden. Michel
Streur is een rookie in onze groep en gaat een aantal vlogs
verzorgen voor op de website. De hele PR-groep wordt
vanuit het organisatie-comité aangestuurd door Marleen
Zwartkruis, die ervoor zal zorgen dat alles op rolletjes loopt
en de hele productie van Leesvoer, social media en de website
overziet.

mag ook) maakt voor de zesde keer deel uit van de redactie.
Györgyike debuteerde op de Honkbalweek als medewerkster
van de EHBO, wat ze vele jaren heeft gedaan. Na de nodige
‘Weken’ pleisters te hebben geplakt werd ze later chauffeur
en verzorgde ze werkzaamheden in de permanence.
Uit haar EHBO-periode dateert de langlopende HHW-soap
‘As Györgyike Turns’, die dagelijks (eind jaren negentig) was
te volgen in het Leesvoer, dat toen tweemaal (!) per dag
verscheen.
Feiko Drost is voor de vijfde keer als Leesvoer-redacteur
aan de ‘Week’ verbonden. Feiko maakte in 2000 al een keer
deel uit van de redactie en keerde in 2012 weer terug op de
redactionele burelen. Feiko, ja, hij luistert nog steeds naar
zijn bijnaam Kabouter Plop, heeft er verschillende ‘Weken’
opzitten als oficial scorer. Voor het Bussumse HCAW stelt
Feiko het informatie-bulletin samen voor de thuiswedstrijden
van de in de hoofdklasse uitkomende honkbalploeg. Ook
houdt hij de website van HCAW bij. In het verleden werkten
Feiko en Marco ook als Leesvoer-redacteur samen tijdens de
helaas niet meer bestaande Haarlemse Softbalweek.

Ja, we weten het, we schrijven dit weer allemaal mooi over
ons zelf, maar we vinden dat u ook tijdens deze Honkbalweek
weer in vertrouwde handen bent wat het Leesvoer betreft!
Wij zijn er klaar voor. Ga er dus goed voor zitten, laat de
wedstrijden lekker op u afkomen en geniet van prima en
aantrekkelijk honkbal met een lekker hapje en een drankje!
Play Ball!

De foto’s in het Leesvoer en voor op de website worden dit
jaar verzorgd door Robert Bos, die twee jaar geleden als
Honkbalweek-fotograaf debuteerde.
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SCHEDULE, SCORES & STANDINGS
DAY

DATE

TIME

#

HOME

AWAY

1

July 13, 2018

14:00h

1

JAPAN

ITALY

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

July 20, 2018* 11:00h

16

#5 - #6

1

July 20, 2018* 15:00h

17

#3 - #4

2

July 20, 2018* 19:00h

18

#1 - #2

3

July 21, 2018

14:00h

19

Loser 17 - Winner 16

4

July 21, 2018

19:00h

20

Loser 18 - Winner 17

5

July 22, 2018

14:00h

21

Winner 18 - Winner 20

6

* THE NETHERLANDS ALWAYS PLAY AT 19:00H

5

FINAL

W-L
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GAME RECAP: NEDERLAND - JAPAN (ex.)
DONDERDAG 12 JULI 2018, ONZE GEZELLEN SPORTCOMPLEX, NEDERLAND

Er had echter meer ingezeten. Nederland kreeg de honken
vol met nul uit, maar de Japanners stonden slechts één punt
toe. Vier wijd voor Gilmer Lampe, Nick Urbanus en Rodney
Daal zetten de honken vol. Even later scoorde Lampe op een
honkslag van Denzel Richardson, die eveneens zijn debuut
in Oranje maakte. Met één uit zorgde tweemaal velderskeus
voor het einde van deze scoringskans. In de hiernavolgende
twee slagbeurten kreeg Nederland geen kans meer de
achterstand ongedaan te maken.

Op de vooravond van de 29e Honkbalweek Haarlem oefende
het Nederlands team tegen Japan op het fraaie complex
van Onze Gezellen. In de uit zeven innings bestaande
oefeninterland kwam Japan viermaal tot scoren, terwijl
Nederland eenmaal de thuisplaat wist te passeren op de
Japanse pitching.
Misja Harcksen startte op de heuvel voor Oranje en maakte
daarmee zijn debuut in de nationale honkbalploeg. De
rechtshander gooide vier innings, waarin vier Japanners
scoorden. In de eerste slagbeurt opende Teruaki Sato met vier
wijd en scoorde even later het eerste punt na een honkslag
van Toshiya Sato.

Het duel werd naar zeven innings afgesloten. Nederland
en Japan konden in de wedstrijd in elk geval onder
prima omstandigheden even wat speelritme opdoen ter
voorbereiding op de ‘Week’. En dat deden umpires Marco
Taurelli, Edwin Louisa en Martijn Bosschaart ook. De Italiaan
Taurelli is deze ‘Week’ één van de twee buitenlandse gastumpires. (MS)

In de derde inning vormde een vrije loop eveneens de inleiding
voor het tweede punt. Dit keer was het Sato die teamgenoot
Yoshiaki Watanabe over de plaat sloeg. Japan nam meer
afstand in de vierde inning. Shoki Katsumata begon met een
honkslag, waarna Yuma Tongu goed contact maakte en een
homerun sloeg.
Lars Huijer, Kevin Kelly en Berry van Driel volgden Harcksen
op de heuvel. Huijer schakelde drie slagmensen op rij uit. Kelly
en Van Driel kregen beiden een honkloper, maar stonden geen
punten meer toe.
Nederland bereikte de honken in zowel de eerste als de
tweede slagbeurt, maar de Japanse verdediging maakte dat
met een dubbelspel weer ongedaan. Met een 0-4 achterstand
wist Oranje het enige punt te scoren in deze wedstrijd in de
vijfde inning op Kento Ogo, de derde Japanse werper in dit
oefenduel.
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Honkbalweekhistorie
Terug naar het begin...

en bestuurder. Hij was altijd met de honkbalsport bezig en
kwam zeer regelmatig met nieuwe ideeën. Over zichzelf zei
hij ooit dat hij nieuwsgierig, leergierig en inventief was.

In 1961 werd op het Gemeentelijk Sportterrein aan het
Badmintonpad de allereerste Haarlemse Honkbal Week
georganiseerd. Het terrein was de thuishaven van HCK,
oftewel Honkbal Club Kinheim. Deze vereniging was jarenlang
de bespeler van het gezellige complex, waarna enige jaren
geleden de verhuizing naar het Pim Mulier Sportpark volgde.

Het begon allemaal in 1935 toen Gé Hoogenbos een balletje in
de lucht stond te gooien. Henk Vrught, speler van HC Haarlem
en later honkbal-international, zag dat en vroeg Gé of hij zin
had om te honkballen.
Gé ging naar huis en besprak het met zijn ouders. Hij had
al regelmatig honkbalwedstrijden met zijn vader bezocht
en zo werd hij het eerste jeugdlid van de toenmalige
Nederlandsche Honkbal Bond (NHB). Destijds waren er nog
geen jeugdcompetities, maar werden er in Haarlem wel
straathonkbalcompetities georganiseerd. Hoogenbos nam
daar aan deel.
Op een bepaald moment werd Hoogenbos gevraagd in te
vallen in het tweede seniorenteam van HC Haarlem en dat
was het begin van een succesvolle loopbaan. Hoogenbos werd
een vaste speler van het tweede en derde team en speelde
ondermeer samen met Henk Keulemans, die eveneens een
legendarische speler werd. In een interview met Leesvoer-

Het evenement werd aanvankelijk aangekondigd als
‘Internationaal Honkbal Toernooi’, maar werd al snel
omgedoopt in Haarlemse Honkbal Week. Het was de immer
inventieve Gé Hoogenbos die met het idee voor een dergelijk
toernooi op het Haarlemse Gemeentebestuur afstapte en
daar een gewillig oor kreeg.
Wie was deze Gé Hoogenbos eigenlijk?
De in 2011 op 86-jarige leeftijd overleden Gé Hoogenbos
heeft een lange geschiedenis in het Nederlandse honkbal, niet
alleen als speler en coach, maar ook als organisator, journalist
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Brevet, die op zijn beurt in 1991 werd opgevolgd door Marco
Stoovelaar. In één van zijn vele artikelen schreef Hoogenbos
ooit dat Nederlandse honkballers veel zouden kunnen leren
van Amerikaanse coaches. Een paar jaar later werd Ron Fraser
de eerste Amerikaanse bondscoach die het Nederlands Team
leidde.

eindredacteur Marco Stoovelaar in 1995 zei Hoogenbos:
,,Henk en ik waren best eigenwijs en toen we een jaar of 14,
15 waren vonden we dat we in het eerste team van Haarlem
thuishoorden’’.
Maar Haarlem gaf geen gehoor aan het talentvolle duo, waarna
uiteindelijk een aantal spelers de club verliet. Hoogenbos
ging spelen voor HHC, Keulemans koos voor Schoten. Met
HHC en later EHS kwam de linkshandige slagman als eerste
honkman en outfielder in totaal 15 jaar uit in de hoogste
afdeling. In 1953 werd hij met een slaggemiddelde van
.396 beste slagman. Hoogenbos kwam ook regelmatig uit
voor het Nederlands Honkbalteam, met wie hij Europees
kampioen werd en ook deelnam aan de Global World Series in
Milwaukee (USA). In totaal kwam Hoogenbos uit in 18 officiële
interlandwedstrijden voor Oranje.

Na gestopt te zijn als speler maakte Hoogenbos zich zorgen
over het Europees Kampioenschap van 1960 dat toen in
Spanje plaatsvond en waaraan maar vier landen deelnamen.
Hoogenbos richtte zich tot bondsbestuurder Jan Hartog
en stelde voor om zelf een ‘leuk’ toernooi te organiseren in
Haarlem. Dit om de kwaliteit van het Nederlandse honkbal
op te voeren. Twee jaar eerder, in 1958, was Nederland
immers al succesvol gastheer geweest van het Europees
Kampioenschap, waarvan de wedstrijden toen op het veld
van het Amsterdamse OVVO werden gespeeld. Hoogenbos
zag het dus wel zitten dat een evenement in Haarlem ook
zou slagen. Hartog, die veel internationale contacten had,
nam contact op met Amerikaanse autoriteiten ter verkenning
voor het uitnodigen van teams uit omliggende landen en
Hoogenbos ging in gesprek met de Gemeente Haarlem.

Al sinds het begin was Hoogenbos bijzonder geïnteresseerd
in het honkbalspel en vooral in de ontwikkelingen in Amerika.
Maar hij begon ook zijn eigen ideeën te ontwikkelen. In 1953
begon Hoogenbos uitgebreid te schrijven over honkbal in De
Telegraaf en schreef daarin ook regelmatig over zijn eigen
ideeën en meningen. Hoogenbos schreef 29 jaar lang over
honkbal in de grootste krant van Nederland (1953-1981).
Hoogenbos werd in 1981 bij De Telegraaf opgevolgd door Ad

Hoogenbos werd uitgenodigd voor een gesprek met
gemeentebestuurders Huijers en Geluk en die waren
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opleidingsteam spelen in een lagere klasse. Uiteindelijk
gingen EDO en EHS met elkaar in gesprek en fuseerden. Zo
ontstond Haarlem Nicols, dat één van de meest succesvolle
Nederlandse honkbalploegen in de geschiedenis zou worden.
Hoogenbos was hoofdcoach van Nicols tot en met 1966, het
jaar waarin de ploeg als eerste Nederlandse club de Europa
Cup won. Hierna verliet Hoogenbos het honkbal en werd hij
hoofdcoach van het Nederlands Softbal Team, dat hij in 1967
en 1968 onder zijn hoede had.

onmiddellijk enthousiast, maar de begroting werd een
knelpunt. De Bond had een begroting van 28.000 gulden
gemaakt voor het toernooi. Haarlem zou garant staan voor
25.000 en dat betekende dus dat de Bond zelf 3000 gulden
moest ophoesten. Dat was niet alleen een enorm bedrag
voor de Bond, maar ook een groot risico om dit geld uit te
geven. De inventieve Hoogenbos ging weer terug in gesprek
met Haarlem en stelde voor dat niet de Bond het evenement
zou organiseren, maar de Gemeente Haarlem. Iedereen
ging uiteindelijk akkoord en de Haarlemse Honkbal Week
was geboren. Het Haarlemse Gemeentebestuur was zeer
enthousiast, want kort na het eerste toernooi ging men zelfs
akkoord met de bouw van een echt honkbalstadion (het
eerste in Europa). Twee jaar later verhuisde het evenement
naar het nieuwe Pim Mulier Stadion en dat is nog altijd het
decor voor de ‘Week’.

Naast al deze activiteiten schreef Gé Hoogenbos ook
een aantal boeken over honkbal, waaronder één over de
Haarlemse Honkbal Week. In het begin van de jaren tachtig
was Hoogenbos ook één van de initiatiefnemers om te komen
tot een Nederlands Honkbal en Softbal Museum met een
eigen Eregalerij. Ook dat werd gerealiseerd en Hoogenbos
werd voorzitter van het museumbestuur. In juli 1988 werd
hij zelf gekozen in de Nederlandse Hall of Fame. Voor zijn
vele bijdragen en activiteiten door de jaren heen werd hij ook
benoemd tot lid van verdienste van de KNBSB. (MS)

Begin jaren zestig waren er in Haarlem zeven tophonkbalverenigingen en Gé Hoogenbos stelde voor om twee
topteams samen te stellen. Eén daarvan zou er uitkomen
in de hoogste afdeling, de andere moest als een soort
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ORANJE BOVEN!

Charles Urbanus zijn favoriete coach is. Nick: ,,Hij ziet mij als
een speler van het team en ik word eerder benadeeld dan
voorgetrokken. Ik moet er hard voor werken en dat doe ik
dan ook.’’ Brian Farley heeft hij bij Jong Oranje meegemaakt
en daar heeft Nick ook veel respect voor. ,,Hij kan heel
motiverende speeches houden’’.

Ook tijdens deze Honkbalweek stelt Györgyike weer een
aantal spelers van het Nederlands team aan u voor.

Omdat zij in Haarlem woont en dit de Honkbalweek Haarlem is,
wordt begonnen met de inmiddels in deze stad woonachtige
Nick Urbanus.

Het doel van Nick is natuurlijk om naar de
Olympische Spelen te gaan, dat lijkt hem een
geweldige ervaring. En naast het honkbal
maakt hij filmpjes (reisvideo’s), daar heeft hij
online wat cursussen voor gevolgd en het lijkt
hem leuk om daarin verder te gaan als het ooit
gedaan is met zijn carrière.

Nick is de tweede honkman van ‘ons’ team, met
rugnummer 23. Hij is geboren op 29 maart 1992 en
honkbalt al sinds zijn vijfde jaar. Als pupil zat hij toen
in het team met Roelie Henrique, net als nu tijdens
deze Week. We kennen hem als de kortestop van L&D
Amsterdam en dat was ook zijn eerste club. Sterker nog,
zijn eerste coach was toen ook zijn vader, Charles
Urbanus, net als nu.

Nu hij zelf in Haarlem woont, vindt hij het nog
specialer om hier in de Honkbalweek
te spelen, want dit is toch wel het
mooiste en gezelligste toernooi dat
er is. In de mooiste stad.

Op zijn 18e jaar vertrok Nick naar
Amerika om daar vervolgens vijf
jaar te spelen in minor leagueteams van de Texas Rangers. In
die vijf jaar was hij in Nederland
van oktober tot en met februari
en dan trainde hij weer met
L&D Amsterdam mee in
de zaal. Het was dus ook
voor Nick heel gewoon dat hij
na zijn Amerikaanse avontuur
weer bij dit team ging spelen.
Overigens is hij nooit voor een
ander team gevraagd, alsof
iedereen weet dat hij nooit uit
het ‘Amsterdamse’ weggaat.

Heeft hij nog tips voor de jonge
honkballers(sters)? ,,Hard work
beats talent’’.
Nog wat leuke feitjes. De
honkbal- en softbalvereniging
Urbanus in Hoorn is vernoemd
naar de opa van Nick, Han
Urbanus. Het Marianne Urbanussoftbaltoernooi in Badhoevedorp
is vernoemd naar zijn tante en
het Urbanus Toernooi van HCAW
is vernoemd naar de broer van
Nick’s opa, Charles. Kortom, we
kunnen bijna niet meer om deze
naam heen.

Hij vindt het ook niet vervelend
dat zijn vader zijn coach is. ,,We
praten altijd op een normale
manier na over de wedstrijd,
met respect voor elkaar. Ik heb
zoveel van hem geleerd en hij
leert op zijn manier ook weer wat
van mij’’, aldus Nick.

Morgen in Oranje Boven: Roelie
Henrique. (GH)

Het zal u dan ook niet verbazen dat
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In Memoriam
diende in Duitsland. De heer Helmig was niet alleen in eigen
land, maar ook in andere Europese landen een zeer bekende
verschijning en een gerespecteerde persoonlijkheid. Het
leverde hem de bijnaam ‘Godfather van het Duitse Honkbal’ op.
Als werper was hij een grootheid in de nationale Duitse ploeg,
waarin hij ondermeer met zijn broer Jürgen furore maakte in
de jaren vijftig en zestig. Tijdens Europese Kampioenschappen
gooide Claus Helmig regelmatig tegen Nederland.

Vrijdag 13 juli 2018. Opening Day van de 29e editie van het
internationale evenement dat sinds 2016 naar de naam
Honkbalweek Haarlem luistert. In 1961 werd voor het eerst
de organisatie van een ‘Internationaal Honkbal-toernooi’
aangekondigd, dat sindsdien onder de naam Haarlemse
Honkbalweek een vooraanstaande plek zou krijgen in de
Nederlandse honkbal-historie. Het evenement groeide door
de jaren heen uit naar een internationaal zeer gerespecteerd
en hoog aangeschreven toernooi. Een evenement waaraan
iedereen graag deelneemt. Een evenement ook dat al vanaf
het prille begin bijzonder succesvol is.

Helmig wordt één van de beste Duitse honkballers ooit
genoemd, die ook werd opgemerkt door Amerikaanse scouts.
Hij werd gecontracteerd door de Baltimore Orioles en was in
1956 de eerste Europese speler die professioneel speelde
toen hij uitkwam in de minor league. In 1953 richtte Helmig
de club Mannheim Knights op. Met die ploeg nam hij in 1961
deel aan de allereerste Haarlemse Honkbalweek. Kort daarna
was hij één van de oprichters van Mannheim Tornados, dat de
oudste nog altijd bestaande honkbalvereniging in Duitsland is.
Daar was hij vele jaren nauw aan verbonden als speler, coach
en voorzitter. Later was Helmig de oprichter van Mannheim
Amigos, waar hij ook nog eens ruim twintig jaar bestuurder
is geweest. Voor zijn vele verdiensten werd Claus Helmig in
2006 opgenomen in de Duitse Hall of Fame. Zijn zoon Martin
is manager van de Duitse ploeg die dit jaar deelneemt aan de
Honkbalweek.

Maar ook een evenement dat alleen maar kon en kan worden
gerealiseerd door de inzet en medewerking van velen. Niet
alleen bestuurders, spelers, coaches, umpires en scorers,
maar vooral ook die vele, vele vrijwilligers, die zich vaak van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat inzetten om alles rondom de
wedstrijden goed te laten verlopen. Door de jaren heen zijn er
vele honderden vrijwillige medewerkers geweest. Stuk voor
stuk mensen waar de Honkbalweek-organisatie enorm trots
op is en waar een bijzondere band mee is opgebouwd. Zonder
deze mensen is er simpelweg geen Honkbalweek!
Sinds de Honkbalweek van 2006 staat de redactie van Leesvoer
op de eerste speeldag altijd even stil bij een aantal mensen die
ons helaas zijn ontvallen, maar die voor altijd verbonden zullen
blijven aan de geschiedenis van dit bijzondere evenement. Ook
na de vorige Honkbalweek hebben we in de daarnavolgende
maanden helaas weer afscheid moeten nemen van een
aantal van deze Honkbalweek-persoonlijkheden. Sommigen
waren op het veld actief, anderen vervulden een rol achter
de schermen. Ter nagedachtenis aan hen deze In Memoriam.
De Honkbalweekfamilie zal hen altijd vol warmte blijven
herinneren en dankt hen voor de vele uren inzet tijdens het
evenement.

ANTONIO HERRADORA
Op 25 augustus 2016 overleed op 71-jarige leeftijd voormalig
linkshandig werper Antonio Herradora, een legende in het
Nicaraguaanse honkbal. Herradora was befaamd om zijn
curveball en werd een grootheid toen hij in 1971 winnende
werper was tegen Cuba tijdens een vriendschappelijk
toernooi in de Dominicaanse Republiek. In 1972 nam Antonio
Herradora met de nationale ploeg van Nicaragua deel aan de
Haarlemse Honkbalweek. In november van dat jaar won hij
het brons met Nicaragua op het in eigen land georganiseerde
Wereldkampioenschap. De wedstrijden werden toen gespeeld
in hoofdstad Managua, dat een maand later werd getroffen
door een zware en verwoestende aardbeving.

CLAUS HELMIG
Op 1 juni 2016 overleed op 80-jarige leeftijd Claus Helmig,
die als speler, coach en bestuurder vele jaren de honkbalsport
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van Deursen vele jaren deel uit van de groundscrew van de
Haarlemse Honkbalweek en nam als zodanig ook nog deel
aan het toernooi in 2016.

HANS VAN DEURSEN
Voormalig honkbal-scheidsrechter Hans van Deursen
overleed op 6 december 2016 op 70-jarige leeftijd. Van
Deursen was tot het laatst toe actief als scheidsrechtersbeoordelaar, de functie die hij ging uitoefenen nadat hij zelf
als umpire was gestopt. Ook maakte hij vele jaren deel uit
van de landelijke terreincommissie, ondermeer als voorzitter.
Hans van Deursen was een gepassioneerde umpire, die vanaf
uit rayon opklom naar de hoofdklasse. In 1984 debuteerde
hij in de hoogste afdeling, waarna hij in 2001 afscheid nam.
Hierna bleef hij wel scheidsrechter in lagere afdelingen ter
begeleiding en ondersteuning van jongere umpires.

OLGA LABLANS-MOL
De Nederlandse softbalwereld leed een groot verlies met het
overlijden van voormalig bondsbestuurslid en official scorer
Olga Lablans-Mol op 16 januari 2017, slechts vijf weken
na haar 70ste verjaardag. Mevrouw Lablans was vele jaren
enorm actief op velerlei gebied. De immer spontane Olga
Lablans vervulde verschillende functies bij de verenigingen
SC Haarlem en EHS. Ook was ze in de jaren tachtig nauw
betrokken bij de organisatie van het Bill Jeffrey herensoftbaltoernooi op het complex van het Haarlemse DSC ‘74.

Nadat hij in 2005 definitief stopte ontving Van Deursen het
bondsonderscheidingsteken van de KNBSB na 35 jaar actief
te zijn geweest. Als internationaal scheidsrechter nam Van
Deursen deel aan één World Port Tournament, maar ook het
Europees Kampioenschap voor Junioren. Van Deursen speelde
zelf honkbal, softbal en voetbal en kwam ook zeer regelmatig
in actie als voetbal-scheidsrechter. Van Deursen had geruime
tijd zitting in het bestuur van de BUBS, de Belangenvereniging
voor Baseball en Softball Umpires/Official Scorers, waarvan
hij lange tijd vice-voorzitter was. Daarnaast maakte Hans

Mevrouw Lablans was in 1985-1989 secretaris van het
Sectiebestuur Softbal van de KNBSB, waarna ze ook
zitting had in de wedstrijdcommissie softbal als voorzitter
en commissioner. Daarnaast was ze lid van de landelijke
jeudgcommissie en vervulde ze verschillende functies in het
toenmalige Rayon Haarlem. Van 1994 tot april 1997 was ze
lid van het bondsbestuur voor de positie technische zaken
softbal. Halverwege de jaren negentig werd Olga Lablans
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business manager van het Jong Oranje softbalteam en bleef
dat tot en met 2003. In 1991 debuteerde Olga Lablans als
official scorer in de softbal-hoofdklasse.

JAN MEIJER
Voormalig speler, honkbalscheidsrechter en rayonbestuurder
Jan Meijer overleed op 20 mei 2017, één dag voor zijn 87e
verjaardag. De heer Meijer honkbalde enige seizoenen in
de hoofdklasse met het Amsterdamse ABC, de vereniging
waar hij bijzonder actief is geweest. Hij bekleedde
verschillende functies, waaronder bestuurslid en vele jaren
verenigingsvoorzitter. Vanaf het begin van de jaren zeventig
was hij ook geruime tijd honkbalscheidsrechter en maakte hij
deel uit van de landelijke terreincommissie. Van 1987 tot en
met 1990 had Jan Meijer zitting in de kascontrole-commissie
van het toernmalige Rayon Amsterdam. Daarnaast was hij
acht jaar als bestuurslid verbonden aan de honkbal/softbalreünisten/promotie-vereniging De Kieviten. Namens die
vereniging was hij vooral in de jaren zeventig veelvuldig
aanwezig in de promotie-stand van De Kieviten tijdens de
Haarlemse Honkbalweek.

Als internationaal scorer werd ze ondermeer aangesteld voor
het Wereldkampioenschap van 2014 in Haarlem, waarna ze
ascheid nam. Ook was ze secretaris van het bestuur van het
Nederlands Honkbal en Softbal Museum en Eregalerij. In die
laatste hoedanigheid was ze zeer regelmatig aanwezig in het
museum tijdens Haarlemse Honkbalweken om bezoekers
te ontvangen. Voor haar vele activiteiten werd ze in 2006
door de Gemeente Haarlem gekozen tot Sportvrijwilliger van
het Jaar en in 2009 werd ze benoemd tot lid van verdienste
van de KNBSB. Twee jaar later werd Olga Lablans voor haar
vele vrijwillige bezigheden benoemd tot Ridder in de Order
van Oranje-Nassau. In augustus 2017 werd ze postuum
opgenomen in de Eregalerij van het Nederlands Honkbal en
Softbal Museum.

MAARTJE NIEROP GROOT
Op 24 juli 2017 overleed voormalig official scorer en
bestuurder Maartje Nierop Groot op 82-jarige leeftijd.
Mevrouw Nierop Groot was één van de eerste official
scorers die werden aangesteld voor competitiewedstrijden
in de honkbal-hoofdklasse. Zij debuteerde in 1971 en was
toen één van de eerste vrouwelijke scorers in de hoogste
afdeling. Na het seizoen 1986 nam ze afscheid, waarna ze
het bondsonderscheidingsteken ontving. In haar loopbaan
was ze in 1986 één van de official scorers tijdens het
eerste Wereldkampioenschap honkbal dat in Nederland
werd georganiseerd. Ook nam ze als official scorer deel aan
ondermeer acht Haarlemse Honkbalweken.

RUBÉN AMARO MORA
Voormalig infielder Rubén Amaro Mora overleed op 31 maart
2017 op 81-jarige leeftijd. Amaro debuteerde in 1958 in de
Major League bij St. Louis Cardinals, waarna hij tussen 1960
en 1969 uitkwam voor Philadelphia Phillies (1960-1965),
New York Yankees (1966-1968) en California Angels (1969).
Na zijn spelersloopbaan was Amaro vele jaren coach in de
Minor League en scout in de Major League. Als scout was hij
aanwezig bij vele internationale evenementen, waaronder
de Haarlemse Honkbal Week van 1972. Tijdens de World
Baseball Classic 2013 was Amaro één van de coaches van
Mexico, het land waar hij werd geboren.

Van 1975 tot en met 1987 maakte Maartje Nierop Groot deel
uit van de landelijke scorecommissie, waarvan vijf jaar (19751979) als secetaris. Halverwege de jaren zeventig leidde ze
de groep scorers tijdens de Haarlemse Honkbalweek. In
die periode werden computer-statistieken geïntroduceerd,
waarvoor ze veel werk verrichtte, samen met collega-scorers
Gert Snel en Harry Wedemeijer. Tussen 1978-1991 en 19951998 was mevrouw Nierop Groot ook nog secretaris van De
Kieviten, waarvan ze in 1991 werd benoemd tot erelid.

LEO BOOM
Begin april 2017 overleed voormalig honkbalscheidsrechter
Leo Boom op 60-jarige leeftijd. Leo Boom, die zelf honkbalde
bij Feyenoord en Zwijndrecht, werd in 1987 scheidsrechter,
waarna hij in 1993 in de hoofdklasse debuteerde en daarin
tot en met 2000 actief was. Als internationaal umpire nam
hij deel aan ondermeer het Europees Kampioenschap in
Nederland in 1995, maar ook drie Haarlemse Honkbalweken,
drie World Port Tournaments en verschillende Europa Cuptoernooien. In 1997 was hij als umpire actief op het WK voor
junioren in Canada en de Koninkrijksspelen op Curaçao.

AART WEDEMEIJER
Op 10 oktober 2017 overleed onverwachts voormalig
honkbalscheidsrechter Aart Wedemeijer, dertien dagen
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bondsonderscheidingsteken en werd later benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

voor zijn 92e verjaardag. Hoewel hij voornamelijk bekend
zal zijn als scheidsrechter was de heer Wedemeijer ruim
vijftig jaar actief in de honkbalsport. Vanaf 1956 was hij zes
jaar lid van de schoolsportcommissie van het toenmalige
Rayon Haarlem, waarin hij ook zestien jaar deel uitmaakte
van de strafcommissie als voorzitter en secretaris. Sinds
1976 had Aart Wedemeijer zo’n dertig jaar zitting in
landelijke commissies, zoals de terreincommissie (19761981), sectiebestuur honkbal (1985), coördinator/secretaris
van de scheidsrechterscommissie honkbal (1986-1987),
voorzitter van de scorecommissie (1986-1990), lid van de
spelregelcommissie honkbal (1979-1996) en lid van de
protestcommissie honkbal (1979-1983, 1996-2005).

WILLEM HURKMANS
Op 20 oktober 2017 overleed op 76-jarige leeftijd Willem
Hurkmans. Als catcher speelde hij in 1970 voor Terrasvogels
in het enige seizoen dat de ploeg in de honkbal-hoofdklasse
uitkwam. De heer Hurkmans bleef vele jaren honkballen
en coachen voor Terrasvogels, maar was ook nog enige tijd
honkbalscheidsrechter. Lange tijd verzorgde hij de honkbal- en
voetbalvelden en onderhield hij de kantine van Terrasvogels.
Daarnaast
verrichtte
hij
regelmatig
bouwen
onderhoudswerkzaamheden op het complex. Willem
Hurkmans maakte vele jaren deel uit van de populaire en
geliefde groundscrew tijdens de Haarlemse Honkbalweek.
Dezelfde crew verzorgde ook de velden tijdens de Haarlemse
Softbalweek en Europese Kampioenschappen op het
Noordersportpark en het Wereldkampioenschap softbal van
2014 op het complex van Olympia Haarlem. Hurkmans was
altijd zeer herkenbaar aan zijn oranje klompen.

Eind jaren vijftig werd Wedemeijer honkbalscheidsrechter
en klom al snel op naar de hoogste afdeling. Hij kwam op de
internationale lijst en nam als umpire deel aan acht Haarlemse
Honkbalweken, maar ook Europese Kampioenschappen
en Europa Cup-toernooien. In 1973 was hij de eerste
Nederlandse umpire die wedstrijden leidde tijdens een
Wereldkampioenschap, dat toen plaatsvond in Cuba. Aart
Wedemeijer kreeg in 1978 voor zijn vele activiteiten het
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titels zouden volgen in 1981 en 1983. Onder zijn leiding nam
Oranje in 1974 (Stratford, USA) ook voor het eerst deel aan
een Wereldkampioenschap. Houtkamp leidde Oranje ook
tijdens de eerste twee edities van de Haarlemse Softbal Week
(1980, 1983). Na te zijn gestopt als bondscoach verzorgde
Houtkamp trainingen in Spanje, was hij bondscoach van
België en coachte hij de hoofdklasse-softbalteams van TYBB,
DSC ‘74 en Amsterdam Pirates.

JERRY KINDALL
Voormalig college-coach en Honkbalweek-deelnemer Jerry
Kindall overleed op 24 december op 82-jarige leeftijd. Kindall
speelde in de Major League voor drie teams, maar was het
meest bekendst als de zeer succesvolle hoofdcoach van de
Wild Cats, de ploeg van de University of Arizona, die hij 24
seizoenen leidde. Jerry Kindall leidde de Wild Cats naar drie
College World Series-titels en won met zijn ploeg ook de
Haarlemse Honkbalweek. Kindall speelde in de Major League
voor Chicago Cubs (1956-1961), Cleveland Indians (19621964) en Minnesota Twins (1964-1965). Hierna richtte hij
zich op het coachen en kreeg hij in 1973 het team van Arizona
onder zijn hoede.

In 1983 werd hij als eerste Europeaan opgenomen in de Hall
of Fame van de International Softball Federation en in 1991
werd Houtkamp lid van de Hall of Fame van de European
Softball Federation. In 2005 werd hij opgenomen in de Hall
of Fame van het Nederlands Honkbal en Softbal Museum.
In 1999 introduceerde de KNBSB een naar Nol Houtkamp
vernoemde prijs die vanaf dat moment zou worden uitgereikt
aan personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de
ontwikkeling van softbal. Vanaf 2008 speelt Olympia Haarlem
op het naar Houtkamp vernoemde sportpark, dat in 2014 de
locatie was van het Wereldkampioenschap Softbal, de eerste
keer dat het mondiale evenement in Europa plaatsvond. Nol
Houtkamp was door de jaren heen vrijwel dagelijks aanwezig
tijdens de Haarlemse Honkbalweek, zodat hij een bekende
verschijning werd.

Twaalfmaal speelde hij om de kampioenstitel en veroverde
die in 1976, 1980 en 1986. Met de Wild Cats nam Kindall
tweemaal deel aan de Haarlemse Honkbalweek. In 1974
werd het team tweede achter Cuba, maar twee jaar later
won de ploeg het evenement. Kindall kreeg in 1974 de
Persprijs en ontving in 1976 de prijs voor Beste Coach van de
Honkbalweek. Jerry Kindall werd opgenomen in verschillende
Halls of Fame en het honkbalveld van de University of Arizona
is naar hem vernoemd. Ook was hij verschillende keren één
van de coaches van de nationale Amerikaanse honkbalploeg
met wie hij het brons won op de Pan American Games in 1991.

THEO VLEESHHOUWER
Theo Vleeshhouwer, die 17 jaar (1972-1989) secretaris was
van het KNBSB-bondsbestuur, overleed op 2 maart 2018 op
87-jarige leeftijd overleden. De heer Vleeshhouwer was ook
veertien jaar bestuurslid van de European Softball Federation
(ESF), waarvan acht jaar (1977-1985) als secretaris-generaal
en zes jaar (1985-1991) als president. Tevens was hij de
vice-president voor Europa voor de International Softball
Federation (ISF) in 1981-1991. Tussen 1980 en 1987 maakte
hij deel uit van het organisatie-comité van de Haarlemse
Honkbalweek. Ook had hij zitting in het organisatiebestuur
van het WK Honkbal, dat in 1986 in Nederland plaatsvond.

NOL HOUTKAMP
Honkbal-international, voormalig softbal-bondscoach en
KNBSB-lid van verdienste Nol Houtkamp overleed op 22
februari 2018 op 89-jarige leeftijd. Houtkamp honkbalde in de
jaren vijftig en zestig voor de verenigingen RCH, HCK (Kinheim),
EHS en ABC met wie hij in de hoogste afdeling uitkwam.
In 1961 kreeg hij een medaille als beste slagman in de
hoofdklasse. Na zijn debuut in Oranje in 1953 werd Houtkamp
(24 interlands) als outfielder vanaf 1957 basisspeler in de
nationale ploeg. Met het Nederlands team veroverde hij
viermaal op rij de Europese titel (1957, 1958, 1960 en 1962).
In 1961 maakte hij deel uit van de Nederlandse ploeg die
deelnam aan de eerste Haarlemse Honkbalweek.

Theo Vleeshhouwer was een geliefd bestuurder, die in 1980
aan de wieg stond van de Haarlemse Softbal Week, waarvan
hij vijf edities organisatie-voorzitter was. Eind jaren vijftig
begon Vleeshhouwer te schrijven over honkbalwedstrijden
in de hoogste afdeling. Dat leidde er uiteindelijk toe dat hij
van 1960-1966 redacteur was van het bondsorgaan van
de KNBSB in die jaren (‘Honkbal-Nieuws’). In 1966 maakte
Vleeshhouwer deel uit van de eerste groep official scorers.
Vijf jaar was hij secretaris van de KNBSB-scorecommissie,

Na zijn spelersloopbaan ging hij coachen en richtte hij zich
vooral op softbal. Na twee jaar Jong Oranje werd Houtkamp
in 1969 hoofdcoach van het Nederlands softbalteam. Hij
was in die functie vijftien jaar (1969-1983) aan de nationale
ploeg verbonden, een record dat nog altijd overeind staat.
In 1979 leidde Houtkamp Nederland naar de allereerste
Europese softbaltitel, waarna er onder zijn leiding nog twee
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waarvan hij tussen 1972 en 1984 voorzitter was. Theo
Vleeshhouwer had door de jaren heen zitting in verschillende
commissies. Ook was hij 26 jaar lang bestuurslid van De
Kieviten, waarvan hij in 1988 werd hij benoemd tot erelid.
Tevens was hij zeven jaar bestuurslid van het Bleesing Fonds.
In 1966 en 1980 werd hij onderscheiden met de Slugger, de
hoogste bondsonderscheiding voor promotionele activiteiten.
Voor zijn vele internationale bijdragen aan de softbalsport
is hij opgenomen in drie Halls of Fame. In 1987 in de Hall of
Fame van de ISF, in 1988 in die van de ESF en in 2004 in de
Nederlandse Hall of Fame. De heer Vleeshhouwer was erelid
van de KNBSB en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Theo
Vleeshhouwer bleef een regelmatig bezoeker van ondermeer
de Haarlemse Honkbalweek. (MS)
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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 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’!

Je kunt de podcast vinden op iTunes, Stitcher, Pocket
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10 VRAGEN AAN....
MARLEEN ZWARTKRUIS
WAT VIND JE LEUK AAN DE ‘WEEK’?
Marleen: ,,Het honkbal, het sentiment.’’

HOELANG BEN JE AL BETROKKEN BIJ DE HONKBALWEEK?
Marleen: ,,Dit jaar ben ik voor het eerst als medewerker
betrokken bij de Honkbalweek, maar ik kom al bij de
Honkbalweek sinds ik jong ben. Met mijn vader en mijn
softbalteam, op het derde honk.’’

HOE BEN JE HIER TERECHTGEKOMEN?
Marleen: ,,Via Guus, de voorzitter. Ik ken hem nog uit mijn
Terrasvogelstijd. Ik heb aangegeven dat ik graag wilde
meewerken aan de comeback van de Honkbalweek.’’

WAT DOE JE PRECIES BIJ DE HONKBALWEEK HAARLEM?
Marleen: ,,PR en Communicatie.’’

WAT IS JOUW FAVORIETE HONKBAL- EN/OF
SOFTBALMOMENT?
Marleen: ,,De radslag die mijn oudste dochter maakte na het
slaan van een honkslag tijdens het rennen tussen het tweede
en derde honk.’’

HEB JE ZELF EEN HONKBAL- OF SOFTBALACHTERGROND?
Marleen: ,,Zeker, ik heb vanaf de pupillen gespeeld bij
Terrasvogels en mijn dochters getraind bij Kinheim. De vader
van mijn kinderen was honkballer, mijn kinderen zijn bij wijze
van spreken geboren op de heuvel.’’

WIE GAAT DEZE HONKBALWEEK HAARLEM WINNEN?
Marleen: ,,Nederland!’’

WIE OF WAT IS JE FAVORIETE SPELER/CLUB?
Marleen: ,,Ik heb niet echt een favoriete speler of club. Als
ik moet kiezen toch de New York Yankees. Ik vind het mooi
als jonge jongens doorbreken, zoals Didi Gregorius bij de
Yankees.’’

WIL JE VERDER NOG IETS KWIJT?
Marleen: ,,De Honkbalweek is het mooiste sportevenement
van ons land. Mooi honkbal, verbroedering.’’ (GH)

WAT BETEKENT HONKBAL- OF SOFTBAL VOOR JOU?
Marleen: ,,Veel. Het was jaren een ‘way-of-live, in mijn jeugd
en nu nog steeds. Mooiste spel van de wereld.’’
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Even voorstellen...
Dagelijks stellen we u in Leesvoer voor aan één van de Partners
van de Honkbalweek Haarlem. Vandaag zijn dat Bas Dortmundt
(eigenaar van Brouwerskolkje Exclusief & Exclusevents) en Bob
Zandberg (eigenaar van Villa Westend, Restaurant Bij Storm en
Brouwerskolkje Exclusief).

4. WELKE BOODSCHAP HEBBEN JULLIE VOOR ONZE
GASTEN/VOLGERS?
Wij voelen ons vereerd dat wij de catering van de
Honkbalweek Haarlem op ons mogen nemen. En wij willen
jullie meegeven dat wij er alles aan doen om dit tot in de
puntjes te verzorgen. Wij hopen dat jullie gaan genieten van
zowel de wedstrijden als de catering en staan altijd open
voor verbeterpunten of tips.

1. WIE ZIJN JULLIE?
Wij zijn Bas en Bob. We gaan samen de gehele catering
verzorgen tijdens de Honkbalweek Haarlem. Restaurant Villa
Westend ligt op een unieke locatie aan een stadsstrand in
Velserbroek/Haarlem Noord. Brouwerskolkje Exclusief is een
oude bekende in Kennemerland en ligt op een prachtige plek
in het groene hart van Bloemendaal.

5. HEBBEN JULIE MISSCHIEN NOG EEN ACTIE VOOR ONZE
GASTEN?
Elke dag is er heerlijke daghap, aantrekkelijk geprijsd en heel
gevarieerd.

2. WAT HEBBEN JULLIE MET DE HONKBALWEEK?
De Honkbalweek is pure nostalgie voor ons, we zijn allebei
geboren en getogen in Haarlem. Het belangrijkste voor dit
moment is dat wij het publiek 10 dagen lang een uitstekende
catering willen bieden.
3. HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST VAN DE
HONKBALWEEK?
Wij zien de toekomst van de Honkbalweek als positief. Het
evenement zal weer helemaal op de kaart gezet worden en
terecht. Het is en blijft een fantastisch evenement!
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hit& run

Voor aanvang van de avondwedstrijd tussen Nederland
en Duitsland worden de volksliederen gezongen door de
Haarlemse zangeres Belinda Vermeer. Zij maakt deel uit
van het bekende en succesvolle zingende gezin Opera
Familia, dat een enorme passie heeft voor Bel Cantomuziek. Belinda is afgestuurd aan de Dutch Academy for
Performing Arts.

andere spelers Twins in het Nederlands team tijdens
een Honkbalweek. Pitcher Eduard van Bennekom nam
in 1994 deel en infielder Evert-Jan ‘t Hoen speelde op
de ‘Week’ in 1994 en 1996 namens de Oosterhoutse
vereniging. Tijdens dit toernooi debuteert ‘t Hoen als
manager van Oranje.
*****

De grote doorbraak van Opera Familia vond plaats
in 2011 met een indrukwekkend optreden tijdens
het televisieprogramma ‘Holland’s Got Talent’. Hun
debuutalbum ‘Il Canto’ behaalde kort daarna binnen
twee weken de gouden status. Sindsdien geven
bariton Paul, mezzo-sopraan Carla en sopraan Belinda
concerten en optredens door het hele land. Ook zijn ze
regelmatig op televisie te bewonderen, zoals tijdens
de Kersteditie van ‘All You Need Is Love’. Opera Familia
brengt niet aleen opera-stukken, maar heeft een breed
zogenoemd cross-over repertoire.

Zes Oranje-spelers nemen voor het eerst deel aan een
Honkbalweek. Naast de hierboven genoemde Misja
Harcksen en Denzel Richardson zijn dat catchers Max
Clarijs en Rodney Daal (beiden L&D Amsterdam Pirates)
en outfielders Rachid Engelhardt (Quick Amersfoort) en
Roelie Henrique (HCAW).
*****
Momenteel is het Europees Junioren Kampioenschap
Honkbal Onder-18 Jaar volop aan de gang in het
Italiaanse Grosseto. De Nederlandse ploeg, onder
leiding van manager Eric de Bruin, komt uit in Poule A.
Daarin moet regerend Europees kampioen Oranje het
opnemen tegen Frankrijk, Groot-Brittannië, Oekraïne
en Tsjechië. In Poule B strijden Duitsland, Ierland, Italië,
Litouwen en Spanje om een plek in de finale. De eindstrijd
wordt zondagavond gespeeld en uiteraard houden we u
op de hoogte van de verrichtingen van onze nationale
jeugdploeg.

Tijdens concerten worden hoogtepunten uit de
opera afgewisseld met musical, film en pakkende
Nederlandstalige songs. De editor-in-chief van Leesvoer
heeft zo’n concert bijgewoond en dat was een avondje
genieten van schitterende muziek met prachtige
stemmen.
*****
Het Nederlands team telt tijdens deze Honkbalweek
twee debutanten, namelijk werper Misja Harcksen
en outfielder Denzel Richardson. Zij komen in de
hoofdklasse-competitie uit voor respectievelijk De
Glaskoning Twins en DSS. Richardson is de eerste speler
die namens DSS aan een Honkbalweek deelneemt. Voor
Twins is het twintig jaar geleden dat er een speler aan
de Honkbalweek deelnam. Dat was outfielder Danny
Rombley, die de laatste paar seizoenen uitkwam voor
L&D Amsterdam Pirates en begin dit jaar afscheid nam
als actief speler. Eerder vertegenwoordigden twee

*****
Een week geleden werd in de fraaie Hongaarse hoofdstad
Boedapest het Europees Kampioenschap Pupillen
Honkbal (Onder-12) afgesloten. Italië prolongeerde de
Europese titel door in de finale overtuigend met 0-11
te winnen van Tsjechië. Nederland, dat onder leiding
stond van hoofdcoach Peter Herkemij, eindigde in
Boedapest op de vierde plaats na een 3-10 nederlaag
tegen Rusland. Vorig jaar werd Italië voor het eerst
Europees kampioen toen het evenement plaatsvond op
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het complex van UVV in Vleuten.
*****
In het Brabantse Moergestel en Breda wordt deze
dagen gestreden om het Europese Little League-titel.
In Moergestel, op het complex van Roef!, zijn er twee
Europe & Africa Regional Softball Tournaments. In
het Little League Softball-toernooi wordt gespeeld in
de leeftijdsgroep 10-12 jaar en in het Junior League
Softball-toernooi komen speelsters van 12-14 jaar uit.
Ook in Breda, op de velden van Jeka, betreft het een
softbaltoernooi. Daar gaat het om de Senior League
Softball (13-16 jaar). De winnaars van deze toernooien
plaatsen zich voor deelname aan de World Series,
die in augustus in de USA op de agenda staan. De
verschillende honkbaltoernooien van de Little Leagueorganisatie vinden deze periode plaats in Kutno (Polen),
Praag (Tsjechië) en Novara (Italië).
*****
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TEAM ROSTERS
current through game 2 (july 13, 2018)

#
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
Ying-Nan
LI		 Coach
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
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#

PITCHERS						CLUB
Dachel			DUQUESNE CANTERO		Ciego de Ávila
Carlos Yordan		
FONT MUSTELIER		
Santiago de Cuba
José Ángel		GARCÍA SÁNCHEZ		Artemisa
Roy			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

#

CATCHERS						CLUB
Franklin			ABALLE SÁNCHEZ		Holguín
Andy Yaniel		COSME OLIVA			Artemisa

#

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

#

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

#

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		
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#

PITCHERS				CLUB
Clayton		
FREIMUTH		
Heidenheim Heideköpfe
Daniel		HINZ			Paderborn Untouchables
Sascha		KOCH			Bonn Capitals
Enorbel		
MARQUEZ		
Telemarket Rimini (Italië)
Daniel		MENDELSOHN		Buchbinder Regensburg Legionäre
Lukas		
STEINLEIN		
Haar Disciples
Tim		
STAHLMANN		
Mainz Athletics
Julius		SPANN			Heidenheim Heideköpfe
Benjamin
THAQI			
Paderborn Untouchables
Daniel		THIEBEN		Paderborn Untouchables
Ricky		TORRES			Heidenheim Heideköpfe
Maurice		
WILHELM		
Bonn Capitals

#

CATCHERS				CLUB
Tim		
AHRENS		
Bonn Capitals
Simon		
GÜHRING		
Heidenheim Heidekoöpfe

#

INFIELDERS				CLUB
Eric		BRENK			Bonn Capitals
Marco		
CARDOSO		
Paderborn Untouchables
Alex		
SCHMIDT		
Buchbinder Regensburg Legionäre
Philip		SCHULZ			Heidenheim Heideköpfe

#

OUTFIELDERS				CLUB
Maik		
EHMCKE		
Paderborn Untouchables
Eric		HARMS			Buchbinder Regensburg Legionäre
Kevin		
KOTOWSKI		
Mainz Athletics
Shawn		LARRY			Heidenheim Heideköpfe

#

UTILITY PLAYER				CLUB
Max		BOLDT			Mainz Athletics

#

COACHING STAFF
Martin		HELMIG			Manager
Ruggero		
BAGIALEMANI		
Coach
Christopher
HOWARD		 Coach
Jendrick		SPEER			Coach
Troy		
WILLIAMS		
Coach
TEAM STAFF
Torsten		KRAPF			Physical Therapist
Dirk		FRIES			Team Manager
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#

PITCHERS				DATE O BIRTH		CLUB
Mattia		ALDEGHERI		10/02/1998		Baseball Verona
Alex		BASSANI		25/11/1990		Pirati dei Rimini
Nicolò		CLEMENTE		18/02/1998		Redskins Imola
Filippo		CREPALDI		19/02/1992		UnipolSai Fortitudo Bologna
Luis		LUGO LARESCHI		05/03/1994		Parma Clima Baseball
Alessandro
MAESTRI		01/06/1985		T&A San Marino
Angelo		
PALUMBO CORDOZO
10/11/1995		
Bolzano Baseball Club
Andrea		PIZZICONI		04/10/1991		UnipolSai Fortitudo Bologna
Gianfranco
RIZZO MORONTA
05/09/1993		
Reggio Rays Baseball
Claudio		SCOTTI			08/07/1998		Nuova Città di Nettuno
Valerio		SIMONE			22/04/1991		Nuova Città di Nettuno

#

CATCHERS				DATE OF BIRTH		CLUB
Alessandro
DEOTTO			16/11/1994		Parma Clima Baseball
Sebastiano
POMA			13/06/1993		Parma Clima Baseball
Mario		TRINCI			16/11/1994		Nuova Città di Nettuno

#

INFIELDERS				DATE OF BIRTH		CLUB
Chris		COLABELLO		24/10/1983		T&A San Marino
Robel		
GARCIA RODRIGUEZ
28/03/1993		
UnipolSai Fortitudo Bologna
Mattia		MERCURI		20/08/1994		Nuova Città di Nettuno
Freddy		NOGUERA		26/02/1988		Pirati dei Rimini
Alex		SAMBUCCI		29/09/1989		Parma Clima Baseball
Alessandro
VAGLIO			28/01/1989		UnipolSai Fortitudo Bologna

#

OUTFIELDERS				DATE OF BIRTH		CLUB
Federico		CELLI			15/02/1995		Pirati dei Rimini
Stefano		DESIMONI		12/04/1988		Parma Clima Baseball
Nicola		GARBELLA		11/12/1992		Pirati dei Rimini
Leonardo
ZILERI			03/04/1984		Parma Clima Baseball

#

COACHING STAFF
Gilberto		GERALI			Manager
Alberto		D’AURIA			Coach
José		MEDINA MONDANT
Coach
Claudo		VECCHI			Coach
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

27

#
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
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STATS &
INFORMATION
current through game 2 (july 13, 2018)
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TEAM TOTALS AFTER 2 TOURNAMENT GAMES

32

TEAM TOTALS AFTER 2 TOURNAMENT GAMES
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TEAM TOTALS AFTER 2 TOURNAMENT GAMES
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TEAM TOTALS AFTER 2 TOURNAMENT GAMES
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TEAM TOTALS AFTER 2 TOURNAMENT GAMES
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TEAM TOTALS AFTER 2 TOURNAMENT GAMES
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