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De kop is eraf!

WBSC-ranglijst is Nederland min of meer verplicht van Italië
te winnen en dat gebeurde dan ook. Onder leiding van een
ouderwets werpende Rob Cordemans – goed voor negen
maal drie slag – werd het 7-0 voor Nederland.

De kop eraf, dat klopt niet helemaal, want vandaag is het
alweer de derde dag van de 29ste Honkbalweek Haarlem.
Voor de wat oudere toeschouwers, de 29ste Haarlemse
Honkbalweek. Het went nog steeds niet, maar goed, er
veranderen wel meer dingen. We krijgen klachten over het
feit, dat dit Leesvoer niet in een papieren versie te krijgen is.
We weten het. Voor de 30ste Haarlemse Honkbalweek zullen
we ons bezinnen wat te doen. De redactie is er al uit. U krijgt
uw zin, maar?

De avondwedstrijd was een wedstrijd, die volgens onze
gegevens nog weinig op het internationale programma
voorkomt. Nummer vier van de WBSC-ranglijst Cuba nam
het op tegen nummer 21 Duitsland. Gisteren debuteerde
Duitsland op de Haarlemse Honkbalweek tegen Nederland,
de nummer negen op de WBSC-ranglijst, en ging de winst
naar Nederland (0-6). De Duitse ploeg toonde weinig ontzag
voor de Cubaanse ploeg, want afgezien van een Cubaanse
voorsprong na de vierde inning was het Duitsland dat
uiteindelijk met 5-4 winst voor een stunt wist te zorgen.

Gisteren drie wedstrijden. Normaal is maximaal twee plus
inhalen, maar zoals we gisteren al schreven spelen we op
de eerste zaterdag (14 juli) van deze Honkbalweek en op de
tweede vrijdag (20 juli) drie wedstrijden. Alle zes de ploegen
komen op die dag in actie.

Vandaag bent u gewoon in het stadion om honkbal te kijken.
Om 17:00 uur kunt u tussen de middagwedstrijd tussen
Nederland en Chinese Taipei en de avondwedstrijd tussen
Cuba en Japan op het scherm op het centrale plein de finale
van het WK Voetbal bekijken. Pluvius is nog steeds met
vakantie en dus staat niets in de weg van een prettige en
plezierige honkbaldag.

Het was gisteren ook Quatorze Juillet, de nationale Franse
feestdag. Het zou toch wat zijn als we elk jaar zo rond deze tijd
ook een Nederlandse nationale feestdag in zouden kunnen
boeken met mooi weer, maar dat terzijde. We begonnen met
een Aziatisch onderonsje tussen Chinese Taipei en Japan.
De wedstrijd duurde nu geen tien innings, maar de tweede
wedstrijd van Japan eindigde opnieuw in een 0-1 overwinning
voor het land van de Rijzende Zon.

Morgen, maandag 16 juli, twee wedstrijden. Om 14:00 uur
Italië tegen Chinese Taipei en om 19:00 uur Japan tegen
Duitsland! (FD)

De middagwedstrijd was goed voor een uitverkocht huis.
Nederland nam het op tegen Italië. Gezien de stand op de
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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

0-6

July 14, 2018

11:00h

3

CHINESE TAIPEI

JAPAN

0-1

July 14, 2018

15:00h

4

ITALY

NETHERLANDS

0-7

July 14, 2018

19:00h

5

GERMANY

CUBA

5-4

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

W-L

July 20, 2018* 11:00h

16

#5 - #6

1

NETHERLANDS

2-0

July 20, 2018* 15:00h

17

#3 - #4

2

JAPAN

2-0

July 20, 2018* 19:00h

18

#1 - #2

3

GERMANY

1-1

July 21, 2018

14:00h

19

Loser 17 - Winner 16

4

CHINESE TAIPEI

0-1

July 21, 2018

19:00h

20

Loser 18 - Winner 17

5

CUBA

0-1

July 22, 2018

14:00h

21

Winner 18 - Winner 20

6

ITALY

0-2

* THE NETHERLANDS ALWAYS PLAY AT 19:00H
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GAME RECAP #3: CHINESE TAIPEI - JAPAN
ZATERDAG 14 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig | Eerste pitch: 11:02 uur
Toeschouwers: 5.123

Op de zaterdagochtend stond het Aziatische onderonsje
tussen Japan en Chinese Taipei op het programma. De
Japanners hadden vrijdag al laten zien niet bepaald de
meestscorende ploeg van het toernooi te gaan worden, maar
wel over een heel behoorlijk pitching staff te beschikken.
Chinese Taipei brengt meesal één of twee goede starters
mee naar Haarlem, dus met de ace op de heuvel had dit
duel alle ingrediënten voor het tweede pitchersduel in twee
dagen.

uitgegooide honklopers. Het was bijna op het clowneske af,
want vier van de zes steelpogingen van beide teams gingen
in rook op en er werden links en rechts lopers van de honken
gegooid. Japan scoorde de enige run in de vierde inning. Een
tweehonkslag van Toshiya Sato en een mislukte pickoff zette
een Japanner op het derde honk. Yuma Tongu sloeg zijn collega
over de plaat voor een 1-0 voorsprong.
De foutenparade op de honken hield aan. Japan noteerde
10 honkslagen, maar het bleef bij die ene run. De werpers
hielden de deur dicht en Player of the Game Hiroshi Kaino
gooide vijf strikeouts in de laatste inning voor de winst. Tsja..
veel meer gebeurde er niet.. Dat maakt dit meteen het kortste
wedstrijdverslag van de laatste 10 jaar Honkbalweek. (JR)

Die gedachte kwam ook uit, maar de Japanners lieten in elk
geval zien te kunnen slaan. Honklopen, daarentegen, ging
de beide ploegen maar matig af. De weinige honkslagen
werden afgewisseld met pickoffs, mislukte steelpogingen en
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GAME RECAP #4: ITALIË - NEDERLAND
ZATERDAG 14 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Heerlijk in de zon, fris in de schaduw | Eerste pitch: 15:07 uur
Toeschouwers: Stijf uitverkocht

De zaterdagmiddagwedstrijd was weer een ouderwetse
kraker tussen de twee Europese grootmachten Nederland
en Italië. Voorafgaand aan het duel werd het derdehonkvak
geëerd met een ceremoniële eerste pitch en werd het
publiek getrakteerd op een ouderwetse meezinger. De
Amerikaanse scouts op de tribune vonden het vermakelijk,
het overige publiek had het meteen naar de zin, dus kon op
het werpen van Andrea Pizziconi het duel beginnen!

een driehonkslag had laten noteren, sloeg de Nederlandse
infielder zijn ploeggenoot met een linedrive tweehonkslag
over de plaat voor een Nederlandse voorsprong: 1-0.
De slagbeurt erna leverde opnieuw Nederlands spektakel
op. Met twee uit sloeg Yurrendel Decaster een grondbal naar
de kortestop Robel Garcia Rodriguez, die de bal niet onder
controle kreeg. De inning duurde dus even voort en zoals zo
vaak bij honkbal bleef de fout niet ongestraft. Een hoge bal
van Gianison Boekhoudt leverde ook problemen op, waardoor
Decaster vanaf het eerste honk kon scoren. Gilmer Lampe
volgde de DH met een honkslag, die eenvoudig scoorde vanaf
het tweede honk. Lampe werd zelf uitgegooid in een poging
een honk op te schuiven, maar de 3-0 voorsprong was een
feit.

Het Nederlands team was vrijdagavond prima uit de
startblokken gekomen en ook op zaterdag kwam de ploeg
prima uit de startblokken. Stijn van der Meer’s single in de
openingsslagbeurt van de eerste inning leidde nog tot niets,
maar veteraan Rob Cordemans op de heuvel maaide zonder
problemen de eerste drie Italianen omver (twee strikeouts).
Tussen de beide strikeouts in maakte tweedehonkman Nick
Urbanus alweer de vijfde highlight play in tien Nederlandse
defensieve innings.

Ondertussen stond ageless wonder Rob Cordemans te gooien
alsof hij zijn leven er vanaf hing. Na vier Italiaanse slagbeurten
stond de teller op nul honkslagen tegen, twee vrije lopen en
vijf strikeouts. De vier innings kostten hem tevens slechts 48
pitches: een toonbeeld van efficiëntie.

Urbanus eiste ook een hoofdrol op in de eerste helft van de
tweede inning. Nadat Gilmer Lampe met een geweldige uithaal
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werpen van Nicolo Clemente kreeg Roelie Henrique vier
wijd, bereikte hij twee na een groundout van Van der Meer
en schoof hij door naar drie dankzij een spijkerharde linedrive
single van Dwayne Kemp.

In de vijfde inning liep Nederland verder uit en opnieuw was
er een negatieve hoofdrol voor Italiaanse kortestop Garcia
Rodriguez. Met de honken vol (vrije loop Van der Meer, single
Kemp, opzettelijk vier wijd Boekhoudt) sloeg Gilmer Lampe
een harde bal naar kort, maar de goochelaar op 6 maakte
zijn derde error van het duel. Met een 4-0 voorsprong sloeg
Urbanus de bal vervolgens in een dubbelspel, zodat de schade
nog enigszins beperkt bleef voor de Italianen.

Direct na een coachingsbezoek op de Italiaanse heuvel besloot
manager ‘t Hoen de druk op de Italiaanse verdediging verder
op te voeren door Kemp het tweede honk te laten stelen. De
Nederlandse skipper drukt tot nu toe op de juiste knoppen als
het op game management aankomt, want veteraan Yurendell
Decaster sloeg Henrique en Kemp over de plaat voor het
uitroepteken achter de Nederlandse winst.

Na vier no-hit innings brak Nicola Garbella in de vijfde inning
Cordemans’ no-hitter met een honkslag naar het linksveld.
Voor het eerst in de wedstrijd moest de veteraan from the
stretch gooien.

Nick Urbanus voegde nog een run toe met een RBI-double
en Loek van Mil gooide de wedstrijd eenvoudig uit. Met
een runverschil van 13 voor en 0 tegen in twee duels doet
Nederland uitstekende zaken in de eerste twee dagen van de
Honkbalweek. (JR)

De hardste klap van de wedstrijd kwam in de zesde inning
misschien wel van de knuppel van Denzel Richardson. Met
een enorme knal klapte de bal de lucht in en het publiek
sprong op. De outfielder zelf dacht ook dat de bal eruit lag,
getuige de bat-flip en het joggen naar één, maar het projectiel
stuiterde tegen de muur en Richardson moest sprinten om
het tweede honk te halen.

W: Rob CORDEMANS (1-0)
L: Andrea PIZZICONE (0-1)
Player of the Game: Rob CORDEMANS

Nederland kwam zelden in de problemen en gooide in de
negende inning de wedstrijd definitief in het slot. Op het
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GAME RECAP #5: DUITSLAND - CUBA
ZATERDAG 14 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig | Eerste pitch: 19:05 uur
Toeschouwers: 4.900

De Honkbalweek begint toch voor je gevoel pas echt als
je het geweldige Cubaanse volkslied door het Pim Mulier
hoort klinken. Zaterdagavond was het eindelijk zo ver: de
Cubanen speelden hun eerste wedstrijd van het toernooi.
Tegenstander: Duitsland. Op de heuvel voor de Cubanen
Leandro Martinez, voor Duitsland Markus Solbach.

hoogte. Yasiel Santoya en Ariel Sanchez sloegen honkslagen
en een error van derdehonkman Brenk brengt Santoya naar
drie. De veldfout bleek funest, want Jorge Aloma’s harde
grondbal naar kort kon niet verhandeld worden, waardoor
Santoya kon scoren. De Duitsers waren duidelijk de kluts
kwijt. Geklungel met een rundown brengt de honken vol, maar
Solbach graaft zich in en houdt de boel verder schoon in de
inning.

De Duitsers kwamen vliegend uite de startblokken. Een
honkslag van Eric Brenk en een opofferingsstootslag van
Philip Schulz openden de inning en met één uit sloeg Simon
Guhring een linedrive naar het linksveld. Jorge Jhonson leek
de bal eenvoudig te kunnen vangen, maar de zon ontnam hem
het zicht. De bal verdween dan ook langs hem heen en Brenk
kon eenvoudig scoren.
De Duitse voorsprong was geen lang leven gegund, want de
Cubanen kwamen een halve inning later alweer op gelijke

De Cubanen waren echter ook niet vies van wat problematisch
veldspel. Een error van Anibal Medina, een foutieve
velderskeus van de kortestop en een fraaie sac bunt van
Schulz zette lopers op twee en drie. Beide lopers scoren
uiteindelijk, op een hit van Max Boldt en een te trage play van
het Cubaanse infield: 3-1 Duitsland.
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In het kort: er werden lopers op de honken uitgegooid, er
waren rare velderskeuzes en aan het eind van de inning had
alleen Schulz gescoord en stonden de Duitsers 5-4 voor.

Prima moment voor een toiletbreak, dachten we op de
perstribune.
Vijf minuten later en met een kop koffie in hand kwamen we
terug. We gingen zitten, keken naar het scorebord… 4-3 Cuba!
Huh?!

Deze voorsprong hielden ze vast tot het einde, want de
Cubanen konden met twee uit, de honken vol en volle bak
de gelijkmaker niet meer over de thuisplaat duwen. Jhonson
sloeg een vangbal en Duitsland ging er verrassend met de
winst vandoor! (JR)

Een single, een velderskeus, een error (nog één), nog een
single, nog meer errors, een honkslag, allemaal binnen een
paar minuten en de wedstrijd stond op zijn kop.

W: Enorbel MARQUEZ (1-0)
L: Frank MEDINA (0-1)

Laat één ding uit dit verslag duidelijk worden: de wedstrijd
golfde, na een enorm traag begin, op en neer. De Duitsers
maakten in de tweede helft van de vijfde inning weer gelijk
door een reeks plays die we hier niet gaan beschrijven (want er
gebeurde veel en na vijf innings stonden er al acht veldfouten
op het scorebord: vijf voor Duitsland, drie voor Cuba). Hetzelfde
gebeurde in de zevende inning, toen Duitsland de leiding nam.

Player of the Game: Max Boldt (GER)
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Honkbalweekhistorie
Het ontstaan van Leesvoer...

dan ook niet lang voordat ook de wedstrijdstatistieken hun
weg naar het publiek vonden. In de eerste Weken van de
jaren tachtig kregen de ‘Short Stops’ en wedstrijdstatistieken
gezelschap van twee andere hoofdstukjes. Zo maakten
Sylvia Hoorn en Yvonne Herkemij, medewerksters van de
perscommissie, een interviewtje met een medewerker. Henk
Knol, ook vele jaren één van de announcers en medewerker
van het Haarlems Dagblad, verzorgde dagelijks een eigen
column. En er kwam een kaftje om alle losse papiertjes bij
elkaar elkaar te houden.

Zoals u ongetwijfeld als trouwe bezoeker van de Honkbalweek
zult hebben gemerkt is er dit keer geen papieren editie van
het dagelijks info-magazine ‘Leesvoer’. De redactie doet er
natuurlijk alles aan om dit over twee jaar weer WEL het geval
te laten zijn. Wat is er nou ontspannender om even lekker in
het zonnetje op de tribune, of op het terrasje, met een bakkie
koffie (okay, biertje mag ook) op je gemak over het wel en wee
van je Week te lezen? Gewoon papiertje omslaan, bladeren,
genieten en vervolgens het magazine, al dan niet opgerold, in
je tas te doen om later nogmaals te lezen.

In 1986 was er geen Honkbalweek, want toen werd voor het
eerst het Wereldkampioenschap in Nederland georganiseerd.
Twee jaar later stond de Haarlemse Honkbalweek weer op
de agenda. Voor het eerst werd toen een informatief bulletin
samengesteld. De ‘Short Stops’ werden ‘Stootslagen’, de
interviewtjes bleven bestaan, ook was er een nog steeds
een knipselkrant, maar er werd nog meer informatie en
wetenswaardigheden aan toegevoegd. Rob van Tuyl deed de
eindredactie en Marco Stoovelaar was één van de redacteuren.
Het bulletin verscheen onder de naam ‘Pre-Game’ en ELKE
wedstrijd had zijn eigen editie!

Maar hoe ontstond Leesvoer eigenlijk?
Vanaf de allereerste Haarlemse Honkbalweek in 1961 was
er al informatie, zoals line-ups, de wedstrijdresultaten en
een knipselkrant van artikelen uit de dagbladen. Het was
de perscommissie die deze informatie verzorgde. Echter,
de info was alleen beschikbaar voor de pers (vandaar ook
perscommissie) en de teams. De meescorende toeschouwers
kregen de informatie over de line-up via de announcers.
En dus gebeurde het regelmatig dat je een naam uiteraard
verkeerd gespeld opschreef, maar dat was natuurlijk ook weer
de charme van die begin-Weken. Het was de legendarische
radio-verslaggever Dick van Rijn die toen vele Weken achter de
stadion-microfoon zat en de startende line-ups aankondigde.

In 1990 nam Marco Stoovelaar de leiding van de redactiegroep
over en ook toen werd er voor elke wedstrijd een magazine
gepubliceerd. Toen simpelweg onder de naam ‘Dag-Info’.
Twee jaar later werd de naam ‘Leesvoer’ geboren. Het waren
lange en drukke dagen voor de redactie, die in die jaren
ondermeer bestond uit Ton van Amstel en Monique van der
Heijden. Alle tekst moest worden getypt, met hier en daar de
nodig tikfouten (okay, die staan er nu soms ook in, haha) en
vervolgens een beetje worden opgemaakt. Ook dat deden we
allemaal zelf en was toen een kwestie van knippen en plakken.

Maar in de loop der jaren ontstond er ook vanuit het publiek
meer interesse in een papieren line-up. Niet alleen om die
namen goed op je eigen scorekaart te schrijven, maar gewoon
‘om de heb’, te bewaren en te verzamelen. Het onderstreepte
de binding van het publiek met het toernooi en de groeiende
vraag naar informatie.

Het was het internetloze tijdperk en er waren geen opmaakprogramma’s. En we hadden geen foto’s die we konden
gebruiken. Dus het was een kwestie van plaatjes verzamelen,
knippen en simpelweg tussen, naast, boven of onder de
teksten plakken. En dan alles natuurlijk kopiëren. Zo gauw

Eind jaren zeventig begon de perscommissie de informatie als
extra service ook onder het publiek te verspreiden. Niet alleen
de line-ups, maar later ook een A4tje met feitjes en nieuwtjes,
die onder de naam ‘Short Stops’ werden verspreid. Het duurde
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Wij blijven u voorzien van alle relevante informatie van alles
wat met de Honkbalweek te maken heeft. Of dat nou via een
digitale of een papieren versie is! Maar wij blijven er wel bij
de organisatie op aandringen dat er over twee jaar toch echt
weer een papieren editie moet zijn! Dat wilt u toch ook?

de ene editie klaar was, stortte de redactie zich gelijk op het
volgende Leesvoer voor de volgende wedstrijd. Vele jaren
bleef Leesvoer voor elke wedstrijd verschijnen, dus tweemaal
per dag.
De productie van Leesvoer werd een aantal Weken geleden
teruggebracht naar één magazine per dag. Maar daarin ging
de redactie dan ook helemaal voluit en produceerde het ene
na het andere verhaal. De intrede van het computer-tijdperk
en later de introductie van internet zorgde uiteraard ook
voor ons voor meer mogelijkheden. De teksten werden in
een computer opgemaakt en de redactie kreeg assistentie
van medewerksters die het Leesvoer keurig opmaakten.
Zo verzorgden Lesley Ann Hartman en Marijke van Veen
een flink aantal Honkbalweken de opmaak van Leesvoer.
Ondertussen bleef de inhoud van Leesvoer groeien. Ja, soms
tot ongenoegen van Lesley Ann en Marijke die tot ‘s avonds
laat met de opmaak bezig waren. De volgende dag vroeg
moest de nieuwe editie immers gekopieerd worden en dus
moest alles de avond ervoor gereed zijn. Maar dat is altijd
prima gelukt.

De huidige redactie bestaat alweer een aantal jaar uit Jasper
Roos, Györgyike Horvath, Coen Stoovelaar, Feiko Drost en
Marco Stoovelaar als editor-in-chief. Als eindredacteur/editorin-chief heb ik door de jaren heen met veel verschillende
medewerkers in het redactieteam samengewerkt. Op ieder
van hen ben ik bijzonder trots voor hun enorme inzet en
bijdragen. SAMEN hebben we de afgelopen jaren heel veel
mooie verhalen en Leesvoeren geproduceerd. Wij hopen dat u
dat met ons eens bent. Bij velen liggen die thuis nog ergens op
een plank, als nostalgie, als aandenken, als herinnering. Enne,
over twee jaar zijn we er weer hoor. Met een papieren editie.
Toch? (MS)

Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van een professioneel
opmaakprogramma en is het Jasper Roos die de lay-out
verzorgd. Maar de redactie blijf immer productief, zodat
elk Leesvoer gemiddeld 30 bladzijden telt. Het uitgebreide
Leesvoer is een niet meer weg te denken traditie geworden
die onlosmakelijk verbonden is en blijft aan de Honkbalweek.

9

LEESVOER
13 juli 2018
Nr. 1

ORANJE BOVEN!

Vandaag reisde de Leesvoer-verslaggeefster weer op haar fietsje
naar het spelershotel voor een afspraak met Dwayne Kemp.

gehonkbald bij Neptunus, Tariq Kemp van 14 jaar speelt nog
wel en hij is net als zijn grote broer een groot talent. Maar met
talent alleen kom je er niet er niet alleen volgens Dwayne, je
houding en hard werken is ook nodig.

Wie kent Dwayne niet? Dwayne is speler van Curaçao
Neptunus. Hij werd geboren op 24 februari 1988 in
Rotterdam. Alhoewel Dwayne voor de vijfde keer deelneemt
aan de Honkbalweek Haarlem en ik hem al vele jaren op de
honkbalvelden tegenkom was dit mijn eerste echte gesprek
met deze ‘Vliegende Hollander’, want zie hem eens gaan op
het veld!

De ouders van Dwayne zijn alles voor hem, ze laten hem doen
wat hij wil en steunen hem in alles. Zijn beste coach tot nu
toe is toch wel (op zijn vader na) Evert-Jan ’t Hoen. Hij heeft
dan ook erg veel respect voor hem, hij is recht door zee en erg
eerlijk.
Tips voor de toekomstige topper? Dwayne: “Geloof in jezelf en
heb plezier in het spelletje”. (GH)

Op driejarige leeftijd speelt Dwayne zijn eerste
peanutwedstrijd, tegenwoordig Bee Ball, onder een valse
naam bij ADO, waar zijn vader in die tijd speelde. Hij was
altijd bij de trainingen van zijn vader aanwezig, dus was de
kleine man snel gevonden. Zijn vader Adonis maakte de
overstap naar Neptunus, dus ging Dwayne daar op
zijn vierde officieel spelen.
Dwayne speelt op zijn 19e zijn eerste interland
voor het Nederlandse A-team. In hetzelfde
jaar werd hij gecontracteerd door de Chicago
Cubs, waar hij enige jaren in de minor league
speelde. Op zijn 23e verliet hij de Cubs. Er
kwam een nieuwe organisatie, een aantal
spelerscontracten werd ontbonden en er
kwam een nieuwe structuur binnen de club.
Dwayne was één van de spelers van wie het
contract niet werd verlengd. Dwayne keerde terug
naar Nederland en besloot zich weer aan te sluiten
bij Neptunus.
Hij heeft het meeste van zijn vader
geleerd en dat is dan ook zijn
allergrootste held, zo niet
zijn idool. Ze hebben
dan ook een mooie
en bijzondere band.
Dwayne
heeft
nog twee jongere
broertjes, Urvin
van 24 jaar
die ook heeft

10

LEESVOER
13 juli 2018
Nr. 1

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!
In de aflevering van vandaag analyseren presentator Jasper
Roos en co-presentator Dennis Duin de wedstrijden van
zaterdag, horen we het interview dat Jasper na het duel
tussen Nederland en Italië had met werper Rob Cordemans,
levert Marco Stoovelaar weer een juweeltje uit het
honkbalweekverleden in ‘De Minuut van Marco’ en doet
Feiko Drost een duit in het zakje voor ‘Het Feitje.. van Feiko’.
Tot slot kijken Dennis en Jasper vooruit naar de duels van
zondag.

Je kunt de podcast vinden op iTunes, Stitcher, Pocket 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, anchor.
fm/hwhluistervoer of Stitcher beluisteren!
De podcast komt tot stand in samenwerking met
SportAmerika, dé Nederlandse website voor je dagelijkse
dosis Amerikaanse sporten.
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10 VRAGEN AAN....
FRANÇOISE JANSEN
Wie gaat deze Honkbalweek winnen?
Françoise: “Nederland natuurlijk”.

Hoelang ben je al betrokken bij de Honkbalweek Haarlem?
Françoise: “Dit is mijn eerste keer in de organisatie, maar als
bezoeker vele malen”.

Wil je verder nog iets kwijt?
Françoise: “We hebben natuurlijk een nieuw organisatiebestuur en ik hoop dat iedereen ons een kans geeft om er iets
van te maken”.

Wat doe je precies bij de Honkbalweek Haarlem?
Françoise: “Secretaris, overzicht vrijwilligers en nog wel 1000
dingen”.
Heb je zelf een honkbal- of softbalachtergrond?
Françoise: “Ik heb zelf jaren gesoftbald op Curaçao”.
Wie of wat is jouw favoriete speler en/of club?
Françoise: “Kenley Jansen en Los Angeles Dodgers”.
Wat betekent honkbal en/of softbal voor jou?
Françoise: “Plezier, buiten zijn”.
Wat vind je leuk aan de Week?
Françoise: “Plezier, leuk feestje”.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Françoise: “Via Guus van Dee”.
Wat is jouw favoriete honkbal en/of softbalmoment?
Françoise: “Het nieuws dat Kenley Jansen de best betaalde
honkballer van Nederland werd”.
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Even voorstellen: China Airlines
Door de connectie met Taiwan is het voor China Airlines van
toegevoegde waarde om mee te denken en dit sportieve
evenement onder de aandacht van velen te brengen.

China Airlines is de grootste luchtvaartmaatschappij van
Taiwan. Het hoofdkantoor is gevestigd op de luchthaven van
Taipei, Taoyuan International Airport. China Airlines heeft
meer dan 1400 wekelijkse vluchten naar meer dan 115
bestemmingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Oceanië.
Vanuit Europa heeft China Airlines 24 non-stop vluchten
per week naar de thuishaven Taipei. Alle vluchten worden
uitgevoerd met een B777 en een A350. De configuratie aan
boord is Premium Business, Premium Economy en Economy
class. Sinds 2011 is China Airlines lid van de Skyteam Alliantie.
Hierdoor is het mogelijk om nog meer vluchten naar nog meer
bestemmingen wereldwijd aan te bieden met China Airlines
en de Skyteam-partners.

Taiwan is een schitterend land!
Taiwan bestaat uit één groot eiland in de Oost-Chinese zee,
met daaromheen verschillende kleine eilandjes. Omdat de
natuur nog erg ongerept is, is het eiland een verrassende
bestemming en één van de best bewaarde geheimen van
Azië. Een rondreis biedt een goede combinatie van bruisende
steden en mooie landschappen. Het land heeft 31 nationale
parken en nationale bosrecreatiegebieden. Culinaire diversiteit
maakt van Taiwan het walhalla voor fijnproevers. De unieke
avondmarkten, warmwaterbronnen en het National Palace
Museum, één van de grootste musea ter wereld zijn de ‘mustvisit’ attracties voor de toeristen. Twee relatief onbekende
maar belangrijke feiten, Taiwan heeft een zeer uitgebreid
transportnetwerk en behoort bovendien tot één van veiligste
landen ter wereld.

Wat is de band van China Airlines met honkbal?
Honkbal is in Taiwan een belangrijke sport. China Airlines
vervoert niet alleen passagiers naar Taipei, de hoofdstad
van Taiwan, tevens helpen wij graag mee om Taiwan ook
op sportgebied op de kaart te zetten. Het team uit Taiwan
(Chinese Taipei) is vorig jaar kampioen geworden. Het is
voor China Airlines een grote eer om ook dit jaar aanwezig
te mogen zijn bij dit evenement en samen met de fans uit
Taiwan en Nederland de teams aan te moedigen. Het is
belangrijk om sport en in het bijzonder honkbal te promoten.

Reizen in stijl doet u met China Airlines, non-stop vanuit
Amsterdam naar Taipei. Geniet van al het moois wat Taiwan
te bieden heeft!
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hit& run

Gistermiddag vond de reünie plaats van het befaamde
Derde Honk, de groep supporters die al ruim veertig
jaar op dezelfde plek bivakkeert. Het is deze groep die
vanaf de jaren zeventig onder de bezielende leiding
van Hein Fischer de ene na de andere originele song
door het stadion liet schalmen. Liedjes die ter plekke
werden gemaakt naar aanleiding van gebeurtenissen
op het speelveld. In 1972 ontving het Derde Honk voor
hun aanstekelijke activiteiten de Press Award van de
Honkbalweek.

jaar (Junioren). Beide teams kwamen overtuigend tot
winst! Hier in het Pim Mulier Stadion won Oranje met
0-7. In Stadio Roberto Jannella in Grosseto won Jong
Oranje met 12-2 in zeven innings, zodat de finale werd
bereikt van het EK Onder-18. Sem Robberse gooide het
hele duel, terwijl Denzel Bryson de wedstrijd afsloot
met een walk-off, 3-run homerun.
*****
De wedstrijd tussen Nederland en Italië van gistermiddag
was de eerste tussen de twee landen tijdens een
Honkbalweek sinds woensdag 28 juli 2004. Italië won
dat duel met 1-3. Net als toen was Rob Cordemans
de startende werper voor Oranje. Sidney de Jong,
tegenwoordig hitting coach van de nationale ploeg, zat
in het bewuste duel achter de plaat.

Die traditie van weleer keerde voor aanvang van het
duel tussen Nederland en Italië weer even terug. Koen
en Mischa, de opvolgers van Hein, gaven een voorbeeld
van hoe het was en verzorgden weer één van de songs,
waardoor het Derde Honk zo beroemd is geworden. En de
toeschouwers vielen uiteraard gelijk weer op het juiste
moment in, alsof het niet was weggeweest. Het voegde
weer wat toe aan die bijzondere sfeer die onlosmakelijk
verbonden is aan de Haarlemse Honkbalweek. Koen
gooide vervolgens de ceremoniële eerste bal voor de
wedstrijd.

Evert-Jan ‘t Hoen, nu manager van Oranje, werd in
de ontmoeting van veertien jaar geleden ingezet als
pinch-hitter. Robin van Doornspeek, nu pitching coach,
behoorde in 2004 ook tot de Oranje-selectie, maar
kwam tegen Italië niet in actie. Nog een feitje, Bryan
Engelhardt, de broer van huidig international Rachid,
wat toen de midvelder. Ben Thijssen was in beide
wedstrijden de coach bij het derde honk.

*****
Over eerste ballen gesproken. Voor aanvang van de
ochtendwedstrijd tussen Japan en Chinese Taipei werd
de eerste bal gisteren gegooid door Tom Tai-Chu Chou,
consul van Taiwan. Gisteravond gooide de Haarlemse
burgemeester Jos Wienen de ceremoniële eerste bal
voor aanvang van het duel tussen Cuba en Duitsland.

*****
Door de jaren heen zijn de redactieleden van Leesvoer
ongeveer vanaf 9 uur actief, onderweg of al aanwezig
in het stadion. Overigens behoren zij ook regelmatig
tot de groep personen die laat in de avond het stadion
weer verlaten. Tussendoor maken ze verhalen, houden
interviews, proberen allerlei feitjes op te pikken, kortom,
ze zijn druk bezig. Na elke dag wordt even de balans
opgemaakt en afgesproken wie hoe laat de volgende
dag weer aanwezig is. Gisterochtend was dat aan de
vroege kant, omdat we toen een ochtendwedstrijd
hadden. Alleen redacteur Feiko ontbrak. Zijn excuus?

*****
Er was gistermiddag een unieke situatie, want
tegelijkertijd werden er twee wedstrijden tussen
Nederland en Italië gespeeld. Uiteraard hier in Haarlem
als onderdeel van de Honkbalweek, maar in het Italiaanse
Grosseto stonden de twee landen tegenover elkaar in de
halve finale van het Europees Kampioenschap Onder-18
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willen wij natuurlijk alles weten. Ook hoe het met de
umpires is? Zijn er nog roddels, nieuwtjes, wat dan ook?
,,Nee, we zijn tevreden, allles gaat goed’’, aldus Johan.
De Nederlandse umpires Winfried Berkvens, Martijn
Bosschaart, Stenar van Groningen Schinkel, Edwin
Louisa, René Ras en Roy van de Wateringen zijn deze
Week in gezelschap van de Italiaan Marco Taurelli en de
Spanjaard José Miguel Carpio.

,,Ja, ik moet ook nog even boodschappen doen.’’ Nou,
voor deze keer dan Feiko.
*****
Vanmiddag zijn er twee mascottes ‘in the house’.
Uiteraard is de Bee Ball Bee weer aanwezig en die is
vandaag in het gezelschap van BB Bear, die eerder ook al
te bewonderen was tijdens het World Port Tournament
in Rotterdam. Wordt dat een ‘clash of the mascots’?
Of gaan de twee gezellig, gezusterlijk met elkaar om?
Hoe dan ook, ze zullen alles en iedereen vanmiddag
vermaken. De twee mascottes zijn vanmiddag om half
drie om middenplein achter het stadion voor een fotoen spelmoment.

Aanstaande zondag vliegt Henk overigens naar Ierland
waar hij in Ashbourne de commissioner zal zijn tijdens
het Europees Kampioenschap in de C-poule. Peter Brink
vertegenwoordigt daar het Nederlandse umpire-corps.

*****
Johan Brandsma en Henk van der Linde zijn deze Week
de umpire-commissioners. Als nieuwsgierige redactie
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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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#
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

19

#
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
Vincent		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

20

#
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
21

#
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

22

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

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

