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Goedendag..
...en welkom in de derde speciale editie van Leesvoer tijdens 
deze Honkbalweek Online!

Het is vandaag dinsdag 30 juni en dat betekent dat we na 
vandaag halverwege zouden zijn met de dertigste editie van 
de Honkbalweek Haarlem. Maar feit is dat we na vandaag 
ook halverwege zijn met de Honkbalweek Online. Geen acties 
op het veld, een leeg stadion, maar ondanks alles wel veel 
activiteiten, waarmee we dit jaar toch een Honkbalweek-
sfeer creëren. En dat wordt gewaardeerd, want de positieve 
reacties blijven binnenstromen. Over onze acties, de filmpjes, 
de Podcast, het Leesvoer, enz.

Morgen is het 1 juli, de dag dat de genomen maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus weer verder 
worden versoepeld. Er is dan weer heel veel mogelijk. Zo komt 
de start van het nieuwe honkbal- en softbalseizoen in zicht. 
Donderdagavond staan de eerste oefenwedstrijden voor de 
honkballers op het programma. Maar of er dan kan worden 
gespeeld hangt af van de weersomstandigheden. Na weken 
van zeer aangename temperaturen is er nu dagelijks kans op 
een bui. Vanaf zaterdag gaan ook de softbalsters oefenen.

Wat bieden we in dit Leesvoer? Weer een duikje in de rijke 
geschiedenis van de Honkbalweek en een gesprek met Steve 
Janssen, die als bondcoach van Duitsland zou deelnemen.

Let goed op elkaar, blijf de richtlijnen volgen, veel leesplezier 
en tot morgen!

honkbalweek

@honkbalweek

honkbalweek

honkbalweek
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VIA DE HONKBALWEEK 
OP WEG NAAR DE MAJOR LEAGUE

Het deelnemersveld aan de Haarlemse Honkbalweek is 
altijd goed geweest. Okay, soms was een team wat minder, 
dat geven we ook toe. Maar sinds 1961 hebben de vele 
toeschouwers altijd kunnen genieten van sterk, goed, 
spectaculair, mooi en aantrekkelijk honkbal.

Door de jaren heen zijn er veel topploegen in Haarlem geweest, 
of dat nou een clubteam of een nationaal team was. Velen 
kunnen nu nog nagenieten van het spectaculaire honkbal dat 
Cuba bijvoorbeeld liet zien tijdens de Haarlemse Honkbalweek 
van 1972. Ook de deelname van de Amerikaanse Sullivans was 
altijd een genot, of het Aziatische honkbal van Japan, Chinese 
Taipei en Zuid-Korea. Of het Midden- en Zuid-Amerikaanse 
honkbal van landen als 
Puerto Rico, Cuba, Mexico, 
Nicaragua en de Nederlandse 
Antillen. De Amerikaanse 
luchtmachtteams uit 
verschillende Europese 
landen lieten in de jaren 
zestig honkbal zien, zoals we 
dat nooit eerder in ons land 
hadden meegemaakt. Kortom, 
tijdens elk toernooi was het 
gewoon elke dag smullen van 
heerlijk honkbal.

We hebben in de voorgaande 
29 ‘Weken’ heel veel 
honkbaltalent aan het werk 
gezien en voor bij zien komen. 
Uit de Amerikaanse ploegen 
bereikte een flink aantal 
spelers de Major League. In 
het ‘Leesvoer’ van maandag 
(nummer 2) kon u lezen over het Honkbalweekdebuut van 
latere honkbalgrootheden Dave Winfield en Dennis Martínez 
in 1972, maar ook de deelname van werpers Gary Jones en 
Jim Colborn in 1966. Er zouden er nog velen volgen. Ook uit 
eigen land, want onze Win Remmerswaal (Major League-
debuut 1979), Rikkert Faneyte (1993), Robert Eenhoorn 
(1994) en Ralph Milliard (1996) speelden na deelname met 

het Nederlands honkbalteam aan de Honkbalweek vervolgens 
in de Amerikaanse top.

1982 was een topjaar wat de deelnemers aan de ‘Week’ 
betreft, want we konden toen ondermeer genieten van 
de officiële Amerikaanse nationale ploeg. In die jaren 
werd de Amerikaanse ploeg samengesteld uit de beste 
universiteitsspelers. Later mochten er ook voormalige profs 
en weer daarna actieve profs voor hun land in een nationaal 
team uitkomen. Zo ontstonden bijvoorbeeld de professionele 
nationale teams die deelnemen aan de World Baseball Classic.

In 1982 hadden we dus een sterk Team USA in Haarlem tijdens 
de twaalfde ‘Week’. Voor 
de USA en het Nederlands 
team vormde het toernooi de 
laatste voorbereiding op het 
Wereldkampioenschap dat 
kort erna zou plaatsvinden in 
de Zuid-Koreaanse hoofdstad 
Seoel en het in de buurt 
gelegen Inchon. De andere 
deelnemers in 1982 in 
Haarlem waren Mitsubishi uit 
Japan en de Sullivans en het 
team van de Mississippi State 
University uit de Verenigde 
Staten. In de jaren na de 
‘Week’ kregen verschillende 
spelers een succesvolle 
loopbaan in de Major League. 
Uit Team USA pitcher Bill 
Swift (11 jaar Major League), 
infielders Wally Joyner (16 
jaar) en Chris Sabo (8 jaar) en 

outfielder Mike Brumley (8 jaar). Uit het team van de Sullivans 
pitcher Paul Assenmacher (14 jaar) en uit Mississippi Bulldogs 
pitcher Jeff Brantley (14 jaar).

Chris Sabo gaf tijdens de Haarlemse Honkbalweek van 1982 
duidelijk zijn visitekaartje af. Zo sloeg hij bijvoorbeeld in twee 
opeenvolgende wedstrijden zeven honkslagen op rij. Hij was 
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na afloop niet alleen de Beste Slagman van het toernooi, 
maar werd ook uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speler. 
Chris Sabo debuuteerde in 1988 in de Major League als speler 
van Cincinnati Reds en werd toen gekozen tot Rookie of the 
Year in de National League. In 1990 won hij met Cincinnati de 
World Series.

Een andere bijzondere deelnemer in 1982 was outfielder Mike 
Yastrzemski, die toen werd gekozen tot Meest Spectaculaire 
Speler. Tijdens de ‘Week’ vierde Yastrzemski zijn twintigste 
verjaardag. Hij speelde destijds in het team van Florida State 
University, maar nam aan de ‘Week’ deel als gastspeler in de 
ploeg van Mississippi. Yastrzemski is een bijzondere naam in 
het Amerikaanse profhonkbal. Mike’s vader Carl Yastrzemski 
is een legende. Dat was hij al toen zoon Mike deelnam aan de 
Haarlemse Honkbalweek. Yastrzemski Sr. (oftewel ‘Yaz’, zoals 
zijn bijnaam was), speelde 23 jaar (1961-1983) in de Major 
League, allemaal voor Boston Red Sox. Hij was de American 
League MVP in 1967, speelde in 18 All Star Games, was 
driemaal Beste Slagman en werd in 1989 gekozen in de Hall 
of Fame. 

Mike Yastrzemski was vernoemd naar zijn vader, Carl Michael, 
maar zijn roepnaam was Mike. Net als zijn vader speelde ook 
hij professioneel honkbal. Dat deed hij tussen 1984 en 1988 in 
de organisaties van de Atlanta Braves en Chicago White Sox. 
Helaas overleed Mike Yastrzemski in 2004 op de veel te jonge 
leeftijd van 43 jaar aan de gevolgen van een bloedprop na 
een heup-operatie. Mike’s zoon Michael Andrew Yastrzemski 
(eveneens roepnaam Mike) zette de familietraditie in het 
profhonkbal voort. Hij debuteerde in 2019 in de Major League 
als speler van San Francisco Giants.

Het team van de USA domineerde tijdens de Haarlemse 
Honkbalweek van 1982 en werd ongeslagen winnaar. De 
ploeg opende met een 11-4 winst tegen Nederland, waarna 
ruim met 13-1 werd gewonnen van Sullivans. De voorronde 
werd afgesloten met overwinningen tegen Mississippi (10-5) 
en Mitsubishi (9-1). In de opzet van 1982 moesten de twee 
beste ploegen een best-of-three spelen om de toernooi-titel. 
In deze finalereeks stond Team USA tegenover Mississippi. 
De Amerikaanse ploeg won het eerste duel met 12-9, waarna 
een overtuigende 17-7 winst volgde. Daarmee was USA 
toernooiwinnaar, maar ook het derde duel werd gespeeld op 
de slotdag. Dat werd een ware honkbalshow. Team USA won 
toen nipt met 16-15 in elf innings. Mike Brumbley en Wally 
Joyner sloegen toen beiden vijf honkslagen.

Na afloop van de Haarlemse Honkbalweek in 1982 reisde Team 
USA door naar Zuid-Korea voor het Wereldkampioenschap. 
Daar moest de ploeg genoegen nemen met het brons. Het 
was gastland Zuid-Korea dat de wereldtitel veroverde. Het 
zilver ging naar Japan. Nederland speelde in Seoel onder 
leiding van coaches Jim Stoeckel en Cees Herkemij. Wie 
stonden er toen op het Nederlandse roster? Pitchers Ron 
Giroldi, Bertil Haage, Wim van den Heuvel, Ed Tromp, Bart 
Volkerijk, Eric de Vries en Haitze de Vries, catchers Paul Smit, 
Ronald Stoovelaar en Ron van Zuilichem, infielders Gerard 
Blacquiere, Frank Bos, Hennie Jenken, Robert Knol, Jim 
Sieval en Charles Urbanus en outfielders Sidney Hickinson, 
Marcel Joost, Thijs Vervaat en Arnold Whitfield. De overige 
begeleiding bestond toen uit Maarten Koper (fysiotherapeut), 
Gerard Wijbrandts (equipment manager) en Jules de Pierre 
(delegatieleider). Oranje eindigde op de zesde plaats, toen de 
hoogste klassering ooit op een Wereldkampioenschap.

In de daaropvolgende jaren zagen we in Haarlem nog veel 
meer latere Major Leaguers in actie, zoals bijvoorbeeld 
José Abreu (Chicago White Sox), Kris Bryant (Chicago Cubs), 
Yoenis Céspedes ( New York Mets), José Contreras (New York 
Yankees/Chicago White Sox), Yulieski ‘Yuli’ Gurriel (Houston 
Astros), Dustin Pedroia (Boston Red Sox), Mark Prior (Chicago 
Cubs), Stephen Strasburg en Trea Turner (beide Washington 
Nationals).

In 2008, 2012 en 2014 was de nationale ploeg van de USA 
ook weer in Haarlem, telkens met een sterkere lichting. Met 
de eerder genoemde Stephen Strasburg, Derek Dietrich 
(Cincinnati Reds), Mike Minor en Kyle Gibson (beide Texas 
Rangers) kwam het team in 2008 goed voor de dag. Fun 
fact: niet Strasburg, maar Minor werd uitgeroepen tot beste 
werper van het toernooi.

Van de ploeg uit 2012 komen namen als Marco Gonzales 
(Seattle Mariners), Carlos Rodon (Chicago White Sox), Adam 
Plutko (Cleveland Indians), Trevor Williams en Adam Frazier 
(beide Pittsburgh Pirates), Ryne Stanek (Miami Marlins), 
Jose Trevino (Texas Rangers), Johnny Field (Tampa Bay 
Rays), Michael Conforto (New York Mets), Michael Lorenzen 
(Cincinnati Reds) en de eerder genoemde Turner en Bryant 
waarschijnlijk bekend voor.

Ook in 2014 kwam de ploeg met een bijzonder sterke lichting, 
want alle 24 spelers op het roster zouden in het professionele 
honkbal terecht komen. Daarvan zijn er 23 nog altijd actief in 
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de professionele regionen van het Amerikaanse honkbal. 

Veertien spelers bereikten de Major League, de meesten in 
2018 of 2019. Drie spelers debuteerden in 2016: outfielder 
Alex Bregman, pitcher Carson Fulmer (Chicago White Sox) en 
kortestop Dansby Swanson (Atlanta Braves). Bregman komt 
sinds dat jaar uit voor Houston Astros, met wie hij in 2017 de 
World Series won. Vorig jaar verloor hij met Houston de Series 
tegen Washington Nationals. In 2014 was Bregman de Meest 
Waardevolle Speler van de Honkbalweek. 

Christin Stewart, in 2014 de Beste Slagman van de 
Honkbalweek, speelt sinds 2018 in het Major League-
team van Detroit Tigers. Andere teamgenoten uit 2014 
die inmiddels de Major League hebben gehaald: A.J. Minter 
(Atlanta Braves), Zack Collins (Chicago White Sox), DJ Stewart 
(Baltimore Orioles), Bryan Reynolds (Pittsburgh Pirates) en 
Ryan Burr (Chicago White Sox).

Blake Trahan (uitspraak TRUH-hawn) was tijdens de 27e 
Haarlemse Honkbalweek één van de infielders van Team 

USA. Hij maakte zijn Major League-debuut in 2018 als speler 
van Cincinnati Reds. Als utility infielder speelde hij toen in 
elf wedstrijden, waarin hij veertien slagbeurten kreeg en 
drie honkslagen sloeg. In maart van dit jaar nam Trahan met 
Cincinnati Reds deel aan de Spring Training ter voorbereiding 
op het nieuwe seizoen en kwam toen uit in 15 wedstrijden. 

Door het coronavirus werd de start van de competitie lang 
uitgesteld. Vorige week maakte Major League Baseball 
bekend dat het seizoen 2020 zal beginnen op donderdag 23 
juli en dat spelers zich per 1 juli bij hun ploeg zullen melden 
om zich voor te bereiden. De 26-jarige Trahan kreeg van 
Cincinnati weer een uitnodiging om deel te nemen aan de 
tweede versie van Spring Training, maar op zondag werd 
bericht dat hij daarvan afzag en in plaats daarvan een punt 
heeft gezet achter zijn loopbaan. Op het moment staat Trahan 
nog wel als zogenoemde ‘non-roster player’ op de lijst van 
Cincinnati Reds. (MS/JR)

Team USA in 2014, met links vooraan gehurkt Blake Trahan, tweede van rechts op de eerste rij Alex Bregman en rechts naast hem 
Dansby Swanson. Middenin op de bovenste rij, tussen de twee coaches, Carson Fulmer. (Foto: Team USA)
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,,We keken er echt naar uit. Ik had er zin in, de spelers ook’’, 
aldus Steve Janssen, die deze dagen in Haarlem aanwezig 
zou zijn als bondscoach van de Duitse nationale ploeg. 
Duitsland zou voor de tweede keer op rij aan de Honkbalweek 
deelnemen. In 2018 was de nationale ploeg voor het eerst 
van de partij op de ‘Week’.

Tijdens de dertigste edtie van het evenement zou Duitsland 
het opnemen tegen Cuba, Chinese Taipei, Japan en uiteraard 
Nederland. ,,We hadden ons er veel van voorgesteld’’, zegt 
Steve Janssen. ,,Vorig jaar waren we succesvol met onze 
onder-23 ploeg. Veel van de spelers spelen nu ook in het 
A-team. Het gevoel in de groep was goed. We keken er 
naar uit om tegen teams te spelen waar je niet altijd tegen 
speelt.’’ Voor Steve Janssen en zijn coachingstaf was de 
Honkbalweek Haarlem een meetmoment geweest met het 
oog op het komende Wereldkampioenschip Onder de 23 jaar. 
Dat evenement staat nog altijd op de kalender voor dit jaar en 
moet plaatsvinden van 30 september tot en met 9 oktober in 
Mexico.

Zoals gezegd, twee jaar geleden was Duitsland er ook in 
Haarlem. De ploeg speelde toen onder leiding van Martin 
Helmig, de zoon van de legendarische Duitse honkbalgrootheid 
Claus Helmig. Die was op zijn beurt als speler deelnemer 
geweest aan de allereerste Haarlemse Honkbal Week in 1961 
in het team van Mannheim Knights. Eind november 2018 
maakte de Deutscher Baseball und Softball Verband (DBV) 
bekend dat Steve Janssen per 1 januari 2019 de opvolger 
zou worden van Helmig als bondscoach van de Duitse 
honkbalploeg. De Belg kreeg bij onze oosterburen ook de 
leiding over de nationale onder-23 ploeg.

Eerder in 2018 stopte Steve Janssen als manager van het 
Nederlands honkbalteam, nadat hij was benoemd tot Minor 
League Pitching Coach in de Major League-organisatie van de 
Chicago Cubs. Hij werd opgevolgd door Evert-Jan ‘t Hoen, de 
huidige bondscoach va Oranje. In de daaropvolgende zomer 
werkte Janssen met jonge werpers van de Arizona Cubs, het 
Rookie League-team van Chicago in de (short season) Arizona 
League. De pitching-staf van de Cubs deed het prima. De 

ploeg voerde de Arizona League aan in overwinningen (38) 
en had ook het beste ERA (3.06). Tegenover Grand Slam * 
Stats & News vertelde Steve Janssen in december 2018 dat 
hij na afloop van het seizoen drie andere aanbiedingen had 
gekregen om als coach door te gaan in de Minor League. 
Maar ook was er het aanbod van de Duitse Bond. Janssen 
zei toen: ,,Ik bekeek de mogelijkheden, er waren wat plussen 
hier, wat minnen daar, maar uiteindelijk koos ik ervoor om 
naar Duitsland te gaan.’’ Dat zag hij als een grote sportieve 
uitdaging en Janssen wilde ook dichter bij zijn familie zijn.

Vorig jaar leidde Janssen de Duitse ploeg tijdens het Europees 
Kampioenschap in eigen land en werd maar net plaatsing 
voor het daaropvolgende Olympisch Kwalificatie Toernooi in 
Italië gemist. Was dat een teleurstellend jaar? Janssen:  ,,We 
hebben toen een behoorlijke stap op het veld gezet, maar dat 
was helaas niet altijd in de resultaten terug te zien. We misten 
bijvoorbeeld Markus Solbach, die in de Minor League speelt 
voor Los Angeles Dodgers. Hij moest toen met zijn ploeg in de 
play-offs spelen en kon niet deelnemen. Dat hij er niet was, 
doet op zo’n moment dan pijn. Het zijn geen uitvluchten, maar 
het had anders gekund, we hadden gewoon te weinig diepte 
in onze pitching.’’

In maart van dit jaar stonden er in de Amerikaanse staat 
Arizona twee kwalificatie-toernooien op het programma voor 
de World Baseball Classic, waarvan de winnaars zich zouden 
plaatsen voor dit mondiale evenement. Het eerste toernooi, 
in Tucson, moest op 13 maart beginnen en Duitsland was één 
van de deelnemers. De dag ervoor werd Major League Spring 
Training met onmiddellijke ingang stilgelegd vanwege de 
corona-pandemie. Op dezelfde dag werden ook de toernooien 
in Arizona geschrapt door de Wereldbond (WBSC). De Duitse 
ploeg was op dat moment in Arizona volop in training voor 
het toernooi. Janssen: ,,We zouden vrijdag beginnen, maar 
donderdag kregen we te horen dat het was afgelast. In plaats 
daarvan zaten we vrijdag in het vliegtuig terug naar huis’’.

Terug naar huis betekende voor Steve Janssen terug naar 
Spanje waar hij sinds begin 2019 woont. De lockdown en 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 

STEVE JANSSEN HAD ZIN 
IN DE HONKBALWEEK
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waren in Spanje bijzonder streng. ,,We hebben in een echte 
quarantaine geleefd en mochten alleen even naar buiten om 
wat boodschappen te doen of de hond uit te laten’’, aldus 
Janssen. Daar werd streng op gecontroleerd, want zo werd 
Janssen driemaal staande gehouden door de politie nadat 
hij wat boodschappen had gehaald. ,,Je moest een bonnetje 
kunnen laten zien en de achterbak moest open om te tonen 
dat je ook echt iets had gekocht. Dan mocht je weer verder’’. 
Op een dag liep hij met zijn hond even een stukje verder door, 
richting strand. Ook toen politie-controle. ,,Wat ik kwam doen, 
waar ik woonde en dat ik te ver door was gelopen, omkeren’’, 
vertelt Steve vanuit Spanje in gesprek met de editor-in-chief 
van ‘Leesvoer’.

Steve Janssen heeft een succesvolle staat van dienst als 
coach. Voordat hij in 2018 aan zijn Amerikaanse avontuur 
begon was hij sinds april 2013 manager geweest van het 
Nederlands honkbalteam. Janssen was de opvolger van Brian 
Farley, die Oranje in 2011 naar de titel leidde tijdens het 
Wereldkampioenschap in Panama. Daarvoor was hij al enige 
jaren pitching coach geweest van de Nederlandse ploeg. De 
Belg speelde jarenlang in eigen land als catcher voor Brasschaat 
Braves met wie hij zevenmaal landskampioen werd. Later 
loodste Janssen deze ploeg als coach zelf naar de Belgische 
titel. In Nederland was Janssen eerst coach van Tridents, 
het tweede team van Neptunus. In de daaropvolgende jaren 

was hij één van de coaches bij de hoofmacht van Neptunus 
(2006), technisch directeur van de Belgische Bond (2007), 
hoofdcoach van Sparta-Feyenoord (2008) en hoofdcoach van 
Neptunus (2009-2010). Met Neptunus werd hij beide keren 
landskampioen en ook werd hij in 2009 gekozen tot Coach 
of the Year. Met Oranje werd Janssen Europees kampioen in 
2014 en 2016. Ook was hij er bij (als bullpen coach) tijdens 
de succesvolle World Baseball Classic in 2013 en 2017 toen 
Nederland zich beide keren plaatste voor de halve finale. 
Als rechterhand van Hall of Fame en heuvellegende Bert 
Blyleven, die de rol van pitching coach vervulde. Tweemaal 
werd Janssen door de Europese Honkbal Bond uitgeroepen 
tot Coach of the Year.

Waar denkt Steve Janssen aan bij de Honkbalweek? ,,Aan een 
honkbalfeest. Ik heb het als coach meegemaakt vanuit de 
dug-out. Maar ook als klein kindje in kleermakerszit achter 
de backstop. Of in het midveld staan om vanachter het hek 
naar de Sullivans kijken. Heerlijk, alleen maar goede en fijne 
herinneringen.’’ (MS)

Steve Janssen op de Honkbalweek 2016 (Foto: Henk Seppen)
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Het was zo gepiept. De vaste stadion DJ (Jeroen) werd gevraagd 
om in de achtste inning het lied ‘De Vlieger’ van André Hazes 
te draaien. Het groepje mannen van het ‘Derde Honk’ wilde 
gewoon een liedje zingen, denk ik. De eerste keer dat het lied 
door de, verouderde, stadionboxen ten gehore werd gebracht, 
ging het groepje staan en zong uit volle borst mee. Vol passie, 
verkeerde teksten en valse noten. De aerosols kwamen tot 
aan de rechtsvelder.

Nu duurde het wisselen van de inning veel korter dan het lied. 
Dat deerde de mannen niet, want pas na twee nullen in de 
daaropvolgende inning was hun versie van ‘De Vlieger’ klaar. 
Trots, nee apetrots, gingen ze zitten onder luid applaus van 
het voltallige publiek.

Een traditie is geboren.

De DJ van dienst die ons telkens weer verraste met zijn tunes 
en jingles had snel door dat dit een blijvertje moest worden. 
Elke wedstrijd werd ‘De Vlieger’ door een grotere groep 
meegezongen. Alle amateur volkszangers en -zangeressen 
voelden zich professional in het volle stadion. Hoe mee kelen 
die het lied vertolkten, hoe minder vals het klonk, een ware 
tranentrekker.

Door de verschillende edities heen bleef het een lijflied voor de 
achtste inning. De organisatie deed eenmalig een verwoede 
poging de traditie te stoppen door de DJ niet de vrije hand 
van de muziekkeuze te geven. Het publiek won de strijd. ‘De 
Vlieger’ is een blijvertje. Ervaren Honkbalweek-catchers en 
-scheidsrechters weten dat ook en geven de pitcher minimaal 
vier ballen extra om los te gooien, want die ‘hoog in de hemel 
isssssss’ zal nimmer meer tijdens de eerste nul vallen.

Naschrift van de redactie op het naschrift van de redactie:

In het ‘Leesvoer’ van maandag genoot Leon nog na van een 
4-6-3 actie met een cirkel eromheen, gezien tijdens een 
zondagochtendwedstrijd ergens begin jaren negentig met een 
hoofdrol voor de verdediging van Puerto Rico. Tijdens de zestiende 
Haarlemse Honkbal Week in 1992 speelde Puerto Rico inderdaad 
op zondagochtend, maar was er geen 4-6-3 actie, wel een 4-6-3 
dubbelspel. Dat meldden we ook in het naschrift. Maar toch even 
verder speuren, want Leon had geen dubbelspel gezien. 

Wat blijkt nu, de bewuste wedstrijd werd niet op zondagochtend, 
maar op zaterdagochtend gespeeld! Puerto Rico moest namelijk 
twee dagen achter elkaar ‘s ochtends een wedstrijd inhalen. 

Vanaf 10.30 uur op zondagochtend haalde Puerto Rico in tegen 
Japan (was de vrijdag ervoor afgelast). Maar een dag eerder, op 
zaterdagochtend 18 juli 1992 (aanvang eveneens 10.30 uur) 
speelde Puerto Rico tegen Nicaragua. Dat duel werd eerder in de 
week eveneens afgelast. In de eerste helft van de tweede inning 
sloeg de Nicaraguaanse rechtsvelder Anibal Vega een line drive 
richting tweede honk en toen kwam de spectaculaire 4-6-3 van 
tweede honkman Roberto López, korte stop Abimael Rosario en 
eerste honkman Efrain Garcia (die een dag later samen een net zo 
fraai dubbelspel maakten). Bij het eerste honk werd de actie van 
het drietal beloond met een resoluut ‘uit’-gebaar van eerste honk-
scheidsrechter Erick Barkhuis. En dat resulteerde dus inderdaad in 
een 4-6-3 met een cirkel eromheen: de actie van Leon.

Doorzetten!
EEN HONKBALWEEKHERINNERING VAN TOERNOOIDIRECTEUR LEON RAVESTEIN
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hit & run
Wie hadden we deze dagen tijdens de 30e Honkbalweek 
Haarlem als umpire in actie gezien? Winfried Berkvens, 
Martijn Bosschaart, Peter de Haan, Rob Has, Edwin Louisa en 
Roy van de Wateringen waren eerder dit jaar al aangesteld. 
Zij zouden gezelschap krijgen van twee buitenlandse umpires, 
maar die waren nog niet bekend. Voor De Haan en Has was dit 
hun HHW-debuut geweest. De official scorers waren nog niet 
aangesteld.

Over umpires gesproken: Roy van de Wateringen is morgen 
(woensdag 1 juli 2020) te gast in de Honkbalweekpodcast 
‘Luistervoer’. Wil je het gesprek met Roy niet missen? Abonneer 
je dan nu via je favoriete podcast-app op Luistervoer, of ga naar 
honkbalweek.nl/podcast om alle afleveringen te luisteren.

o o o o o o

Feiko Drost debuteerde veertig jaar geleden als official 
scorer tijdens een Haarlemse Honkbal Week. Op dinsdag 
12 augustus 1980 noteerde Feiko alle verrichtingen van de 
middagwedstrijd tussen UCLA Bruins (USA) en Mitsubishi 
(Japan). Er gebeurde van alles in de ontmoeting, die ook nog 
eens twaalf innings duurde en door Mitsubishi met 5-4 werd 
gewonnen. Ondanks de vele acties, de nodige wissels en een 
verlenging bracht Feiko zijn debuutwedstrijd (uiteraard) tot 
een goed einde. Hij kreeg zelfs een compliment van Henk 
Bouwman, de announcer van dienst. ,,Hij heeft het heel 
goed gedaan’’, aldus Bouwman. Feiko is nog altijd actief als 
official scorer en is één van de drie recordhouders. Binnenkort 
beginnen Feiko, Ben Goorts en Marco Stoovelaar aan hun 44e 
seizoen als official scorer voor honkbal en softbal.

o o o o o o

Fred van Groningen Schinkel is recordhouder onder de 
scheidsrechters, want hij leidde 46 jaar lang wedstrijden 
in de honkbal-hoofdklasse. Fred, die in 2017 afscheid nam, 
heeft ook het record op zijn naam staan van deelnames aan 
de Honkbal Week. Hij was er tussen 1974 en 2006 vijftien 
keer bij. Alleen in 1980 niet, want toen had hij tegelijkertijd 
een aanstelling voor het Europees Kampioenschap Junioren 
in België. Fred was ook nog eens viermaal Technical 
Commissioner tijdens de ‘Week’ (2008-2014).

o o o o o o

Door de jaren heen hebben we tijdens de Haarlemse Honkbal 
Week veel bijzondere en bekende gasten in het Pim Mulier 
Stadion gehad. Soms als gast in één van de sponsor/VIP-
boxen, soms voor het gooien van de ceremoniële eerste bal. 
Zo werd de eerste bal in 1969 gegooid door Prins Claus.

In 1990 was de befaamde Sadaharu Oh aanwezig tijdens de 
wedstrijd tussen Nederland en de Sullivans. Sadaharu Oh, die 
onlangs zijn 80e verjaardag vierde, speelde van 1959 tot en 
met 1980  in de Japanse Major League (Nippon Professional 
Baseball). Zijn hele loopbaan kwam hij uit Yomiuri Giants 
in Tokyo en in zijn indrukwekkende carrière sloeg hij 868 
homeruns, een wereldrecord in het professionele honkbal. Dat 
record was eerder in handen van de Amerikaan Hank Aaron, 
die in 21 Major League-seizoenen 755 homeruns sloeg. 
Aaron (hij werd in februari 86 jaar) speelde 19 seizoenen voor 
Milwaukee/Atlanta Braves, waarna hij zijn loopbaan afsloot 
bij Milwaukee Brewers. In 1988 creëerden Oh en Aaron de 
World Children’s Baseball Fair, dat jaarlijks trainingskampen 
organiseert voor honkbaljeugd uit de hele wereld. Ook 
Nederlandse jeugdhonkballers hebben hier regelmatig aan 
deelgenomen.

In 2002 werd de eerste bal tijdens de openingsceremonie 
van de 21e ‘Week’ gegooid door Peter O’Malley. Dat deed hij 
voor aanvang van het duel tussen de USA en Chinese Taipei. 
O’Malley was tussen 1970 en 1998 eigenaar van Major 
League-club Los Angeles Dodgers. Bij veel Honkbal Weken 
werd de eerste bal gegooid door de Haarlemse burgemeester. 
Alle zittende Haarlemse burgemeesters sinds 1948 hebben 
op de heuvel gestaan in het Pim Mulier Stadion. Dat waren 
achtereenvolgens Oscar Cremers (burgemeester in 1948-
1969), Leonard de Gou (1969-1976), Jan Reehorst (1977-
1984), Elizabeth Schmitz (1985-1994), Jaap Pop (1995-
2006), Bernt Schneiders (2006-2016) en Jos Wienen (sinds 
2016). Mevrouw Schmitz heeft ook een keer een Haarlemse 
Softbal Week geopend met het slaan van de eerste bal.


