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Uitverkocht huis!

Nederland verslaat Cuba in Clássico
Dinsdag 17 juli 2018, een uitverkocht huis tijdens de vijfde
dag van de 29e Honkbalweek Haarlem. Normaal zagen we
op woensdag, vandaag dus, de Week door, maar tijdens deze
Honkbalweek Haarlem doen we het eens anders.

De avondwedstrijd ging tussen Nederland en Cuba en werd
gewonnen door Nederland met 6-4. Het Cubaanse team
nam in de eerste inning een 0-1 voorsprong. In de tweede
Nederlandse slagbeurt kwam de complete slagploeg aan
beurt en dat leverde vier Nederlandse runs en een 4-1
voorsprong op. Cuba kwam terug tot op één punt in de eerste
helft van de vierde inning (4-3), maar het verschil van drie
punten werd weer hersteld in de tweede helft van de vierde
inning (6-3). In de negende en laatste Cubaanse slagbeurt
werd nog eenmaal gescoord (6-4). Nederland blijft met deze
overwinning op koers voor een plek bij de top twee na de
halve competitie. Cuba zal echt uit een ander vaatje moeten
gaan tappen om nog een redelijk toernooiresultaat te kunnen
bereiken met nog geen enkele overwinning.

Gisteren, op dinsdag, werden wedstrijd 10 en 11 van de in
totaal 21 wedstrijden gespeeld. ’s Middags speelden Chinese
Taipei en Italië een heerlijke wedstrijd, die pas in de verlenging
in Chinees voordeel werd beslist. ’s Avonds was het weer
ouderwets gezellig tijdens de wedstrijd tussen Nederland en
Cuba. Aan de ene kant is het jammer dat we de oude houten
banken niet meer hebben, want ‘inschikken alstublieft’ klinkt
toch zo aardig. Gelukkig voor u hebben we tegenwoordig
individuele stoeltjes. Zit veel beter.
De middagwedstrijd ging, zoals gezegd, tussen Chinese
Taipei en Italië. De uitslag was 4-3 voor Chinese Taipei en
het winnende punt werd gescoord in de tweede helft van
de tiende inning. De tweede wedstrijd dit toernooi, na de
openingswedstrijd tussen Japan en Italië (1-0), die in de
verlenging werd beslist. Met drie uur en achtentwintig
minuten was de tiende wedstrijd van het toernooi ook
meteen de langste.

Het aantal runs is inmiddels opgelopen naar 71 en dat levert
na elf wedstrijden een toernooigemiddelde op van 6,455 runs
per wedstrijd. Het aantal runs per wedstrijd begint op te lopen,
maar het aantal is nog steeds niet echt om over naar huis te
schrijven. Het aantal homeruns staat na vijf wedstrijddagen
met in totaal elf wedstrijden op vijf, één voor Japan en twee
voor zowel Nederland als Cuba.
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Vandaag om 14:00 uur spelen Duitsland en Chinese Taipei
tegen elkaar in wedstrijd 12 en ’s avonds om 19:00 uur
speelt Nederland tegen het nog ongeslagen Japan. Pluvius,
het wordt een beetje afgezaagd, blijft tot in ieder geval eind
volgende week met vakantie.
Morgen, donderdag 19 juli, twee wedstrijden. Om 14:00 uur
Cuba tegen Chinese Taipei en om 19:00 uur spelen Italië en
Duitsland de laatste wedstrijd van de eerste ronde.
We wensen u ook vandaag een prettige honkbaldag!
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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

2-3

July 15, 2018

19:00h

7

CUBA

JAPAN

1-7

July 16, 2018

14:00h

8

ITALY

CUBA

7-3

July 16, 2018

19:00h

9

JAPAN

GERMANY

6-1

July 17, 2018

14:00h

10

CHINESE TAIPEI

ITALY

4-3

July 17, 2018

19:00h

11

NETHERLANDS

CUBA

6-4

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

JAPAN

4-0

July 20, 2018* 15:00h

17

#3 - #4

2

NETHERLANDS

3-1

July 20, 2018* 19:00h

18

#1 - #2

3

CHINESE TAIPEI

2-1

July 21, 2018

14:00h

19

Loser 17 - Winner 16

4

GERMANY

1-2

July 21, 2018

19:00h

20

Loser 18 - Winner 17

5

ITALY

1-3

July 22, 2018

14:00h

21

Winner 18 - Winner 20

6

CUBA

0-4

* THE NETHERLANDS ALWAYS PLAY AT 19:00H
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GAME RECAP #10: CHINESE TAIPEI - ITALIË
DINSDAG 17 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Best honkbalweer | Eerste pitch: 14:05 uur
Toeschouwers: 1.755

Het lekkerste honkbalweer is volgens ons een zonnetje,
met een lekker briesje. Dat was nou precies wat we
dinsdagmiddag hadden bij het duel tussen Chinese Taipei
en Italië. De Zuid-Europeanen wonnen maandag hun eerste
duel en lijken de goede kant op te gaan. Chun-Chi Lee stond
dinsdag tegenover Angelo Palumbo Cardozo.

vierde keer sinds de eerste inning van maandag vier wijd en
toen ook Sambucci een vrije doorgang werd verleend, had
de Tapei-manager genoeg gezien. Wang moest inrukken
(met frisse tegenzin, getuige het feit dat de coach de bal
uit zijn hand moest trekken), maar Hsiang-Ying Wang werd
opgeroepen als vervanger.

De Italianen pakten de draad van gisteren meteen weer op
in de eerste slagbeurt. Wang had grote moeite met de plaat
vinden, wat resulteerde in drie vrije lopen in de inning. Poma
opende het bal met een walk, waarna Vaglio en Garbella met
drie slag (called) weggezet werden. Colabello kreeg voor de

Hij kon niet voorkomen dat de Italianen op 1-0 kwam, maar
helemaal zijn schuld was dat niet. De nieuwe werper had
Chris Colabello klem tussen twee en drie na een pickoff,
maar Sebastiano Poma brak naar thuis vanaf drie en gooide
de Taipei-verdediging in de war. Tweedehonkman Po-Ting
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midden en Hsiao stootte hem naar twee.

Hsiao deed een poging Poma op thuis uit te gooien, maar zijn
aangooi miste richting en de outfielder scoorde eenvoudig het
eerste punt.

Een vrije loop voor Lin zette lopers op één en twee, wat werper
Valerio Simone naar de heuvel bracht. Hij kon Chen nog met
drie slag naar de kant sturen, maar Tai ramde een single door
het midden wat het gelijkmakende punt over de plaat bracht.
In dezelfde inning zag het publiek Taipei-manager Hsu ook
nog een slagman middenin zijn slagbeurt wisselen. Werpers,
lopers, slagmensen: het maakt Hsu dit toernooi niet uit, hij
wisselt ze allemaal.

De Italianen voegden een tweede run toe aan hun totaal in
inning nummer drie, dankzij een single van Nico Garbella en
een double van Chris Colabello. De twee katalysatoren van de
Italiaanse aanval waren opnieuw belangrijk voor hun ploeg,
na gisteren de kar ook al te hebben getrokken.
Taipei deed iets terug in de tweede helft van de vierde inning,
via een double van Chen-Ming Chiang en een RBI-single van
Chia-Yu Li. Taipei leek de Italianen bij de keel te hebben, maar
een fraai dubbelspel van de Italianen haalde de angel uit de
Aziatische aanval.

Uiteindelijk ging ook dit duel extra innings in; de tweede
keer voor de Italianen tegen een Aziatische tegenstander. In
tegenstelling tot vrijdag tegen de Japanners wisten de ZuidEuropeanen nu wel een een run op het bord te zetten, maar
alsnog ging alles fout in de tweede helft van de tiende inning.
De Italianen schoten zichzelf in de voet.

Het werd een vreemd duel, waarin Italië aanvallend eigenlijk
weinig voor elkaar kreeg. Taipei had twee keer zoveel
honkslagen dan de Zuid-Europeanen, maar deden te weinig
met de kansen die ze werden geboden. Een batterij aan
Italiaanse werpers pitchte in en uit de problemen, maar het
kon natuurlijk niet eeuwig goedgaan. In de zevende inning
drukte Taipei eindelijk door, maar makkelijk ging het niet.
Huang opende de slagbeurt met een honkslag door het

Een overmoedige Italiaanse rechtsvelder doet zijn team de
das om. Leonardo Zileri probeerde uit het rechtsveld een loper
van twee naar drie uit te gooien na een sac fly, waarop Taipei
al de gelijkmaker had gescoord. Zileri’s aangooi zeilde echter
meters over de derdehonkman heen en het winnende punt
scoorde eenvoudig voor Taipei. (JR)
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GAME RECAP #11: NEDERLAND - CUBA
DINSDAG 17 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Fris | Eerste pitch: 19:08 uur
Toeschouwers: Uitverkocht!

Het was áán, dinsdagavond in het Pim Mulier. Een uitverkocht
huis, cheerleaders op het veld, dansende en feestende
bierverkopers, een oude bekende op de announcerstoel
(welkom terug, Andy Houtkamp), kortom: het recept was
daar voor een absolute Clássico! Mike Bolsenbroek was als
starter aangewezen voor Nederland, terwijl de Cubanen
Misael Villa de opdracht tegen Oranje gaven.

Een vrije loop en een gestolen honk voor Orlando Acebey
werd gevolgd door een infield single voor Dainier Galvez
(play nummer één van Van der Meer). Ariel Sanchez sloeg
de tweede infield single van de inning, op de heup van
Bolsenbroek, waarop Acebey scoorde. De werper had dat tikje
blijkbaar even nodig, want twee strikeouts verder zag hij er al
stukken beter uit. Toch waren er nog twee highlight-reel plays
nodig van Van der Meer om de bal in het infield te houden en
zo de stand op 1-0 te houden. Na één inning leek het erop dat
Van der Meer de titel Player of the Game al in de zak had.

Bolsenbroek moest even door de zenuwen heenbijten in de
eerste inning. De werper zal deze week Stijn van der Meer
nog even moeten trakteren op een steak dinner, want het
was aan het absurde veldspel van de kortestop te danken dat
Nederland slechts tegen een 1-0 achterstand aankeek na de
openingsslagbeurt.

De kortestop deed daar in de tweede inning nog een schepje
bovenop, door Nederland op voorsprong te slaan. Nick
Urbanus opende de inning met een spijkerharde single naar
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links, gevolgd door een harde single van Denzel Richardson.
Urbanus rende als een dolle richting het derde honk, wat
paniek zaaide bij de Cubanen. Richardson schoof dankzij deze
paniek door naar drie. Nadat Max Clarijs een pop-out sloeg,
was het opnieuw Stijn van der Meer die de aandacht op zich
vestigde. De linkshandige kortestop sloeg op de linkshandige
werper een streep naar het rechtsveld. Urbanus en Richardson
scoorden eenvoudig en Nederland nam de leiding.

De Cubanen gaven zich echter niet zo makkelijk gewonnen
als eerder dit toernooi het geval is geweest. Een RBI-double
in de derde inning van Barthelemy scoorde Sanchez, die met
een vrije loop het honk had bereikt. Een inning later parkeerde
Robert Delgado de bal heel ver over het hek in het linksveld
voor de vierde homerun van dit toernooi. De Cubanen maakten
het dus weer spannend: 4-3.
Nederland drukte echter vrolijk door, want in de tweede
helft van de vierde inning noteerden ze weer twee runs
erbij. Met één uit was het opnieuw het duo Kemp en Lampe
dat met honkslagen het honk bereikte. Leonora volgde met
single nummer drie van de inning, waarop Kemp scoorde. De
eerstehonkman stal vervolgens twee, waarop de Cubanen
besloten om Yurendell Decaster opzettelijk vier wijd te geven,
om zo de honken vol te zetten.

Het was echter nog niet gedaan met de Nederlandse pret,
want nadat Rachid Engelhardt werd geraakt door een pitch,
was het wederom Dwayne Kemp die een dreun uitdeelde. De
derdehonkman sloeg een double naar het linksveld en dankzij
enorme hustle van Engelhardt scoorden beide honklopers:
4-1 Nederland!
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Paar problemen met die beslissing:
- Er stond een rechtshandige werper op de heuvel
- Decaster is ook rechtshandig
- Decaster sloeg op dat moment .071
- Na Decaster kwam Nick Urbanus
- Urbanus slaat linkshandig
- Urbanus sloeg op dat moment .375
Logisch gevolg: de Nederlandse tweedehonkman raakte
de bal vol voor een sacrifice fly naar rechts, waarop Lampe
eenvoudig kon scoren: 6-3 Nederland.
De Cubanen deden in de negende inning nog wat terug, via
een pinch-hit homerun van Cedeño, maar Loek van Mil gooide
het duel in het slot. (JR)
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Honkbalweekhistorie
Honkbalweekdebuut Italië 50 jaar geleden...

alleen in 1954 tijdens het allereerste EK het goed te pakken.
Een evenement, waaraan Nederland toen niet deelnam.

In 1968, dus dit jaar vijftig jaar geleden, nam Italië voor het
eerst deel aan de Haarlemse Honkbalweek. In dat jaar werd
het evenement voor de vierde keer georganiseerd. De overige
deelnemers waren de Amerikaanse Sullivans, de nationale
ploeg van de Nederlandse Antillen en natuurlijk Nederland. In
het Antilliaanse team speelde destijds de honkbal-grootheid
Wilfred Pietersz.

De vierde Haarlemse Honkbbalweek kent een aantal
bijzonderheden. Zo verblijven de spelers van het Nederlands
team voor het eerst in een hotel. ,,Dat geeft grote voordelen’’,
zo wordt geschreven. ,,Al het nodige zal gedaan moeten
worden om de stemming goed te houden’’. Tijdens voorgaande
Honkbalweken werkte een aantal spelers overdag gewoon.

Zoals gezegd, Italië was er toen voor het eerst bij. Het
was de periode dat er een echte strijd gaande was tussen
Nederland en Italië om de Europese hegemonie. In 1968
had Nederland zevenmaal op rij tussen 1956 en 1965 de
Europese titel veroverd. Italië moest tussen 1958 en 1965
vijf keer genoegen nemen met de tweede plaats. Italië wist

Het Nederlands team bestaat tijdens de vierde Honkbalweek
uit werpers Herman Beidschat, Ton Terneuzen, Jan Dick
Leurs, Rudy Dom, Ben de Brouwer en Ron Renooy, catchers
Wim Crouwel, Hans Augustinus en Arnoud Blom, infielders
Boudewijn Maat, Hudson John, Martin Stroker, Robert
Maat, Simon Arrindell, John Jonkers en Roy van den Dungen
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Passarotto, Alberto Rinaldi, Dario Rossi, Giuseppe Silva en
Alberto Spinoza.

Gronovius en outfielders Hamilton Richardson, Fokke Jelsma,
Ferry de Clercq en Dazzy Rasmijn. Oranje speelt voor het
eerst onder leiding van een Nederlandse coach, want Charles
Urbanus (sr.) heeft de leiding.

Nederland wint tijdens de vierde Week met 8-1 en 9-4 van
Italië. Oranje eindigt op de tweede plaats achter de Sullivans
dat zesmaal wint en ongeslagen blijft. De Amerikanen staan
slechts drie punten toe tijdens het toernooi. Twee daarvan
worden gescoord door Nederland.

Honkbal-journalist Henk Knol stelt: ,,Dit Nederlandse team
gaat een bijzonder zwaar toernooi tegemoet, vooral omdat de
werpersstaf diepte mist. Het laten vallen van Rob Hoffmann
betekent een extra belasting voor de werpersstaf die nu voor
50% uit debutanten bestaat. Ben de Brouwer zat in 1966 wel
in de dugout maar kwam niet in actie. Jan Dick Leurs kwam
het vorig seizoen ‘door’ als hoofdklasse-werper, maar moet
zijn capaciteiten in een zwaar toernooi als de Haarlemse
Honkbalweek nog waar maken. Het zware werk zal moeten
worden opgelost door Herman Beidschat, die ongetwijfeld
de voornaamste heuveltroef van manager Charles Urbanus
is’’. Met Hoffmann doelde Knol op de heuveltroef van het
Bussumse HCAW, die niet was geselecteerd.

Op zaterdagmiddag 28 juli wordt de wedstrijd tussen
de Sullivans en Nederland vrijwel geheel rechtstreeks
uitgezonden door de NTS (de voorloper van de NOS). Honkbal
was ook in voorgaande jaren al in samengevatte vorm of
rechtstreeks op televisie uitgezonden, maar het bijzondere
aan deze uitzending was dat het de eerste keer was dat het
in KLEUR werd gedaan! Het commentaar werd toen verzorgd
door Ed van Opzeeland, de bedenker van de naam ‘Studio
Sport’.
,,Sport is voor mij een zeer aangename tijdpassering. Als ik bij
de organisatie van een sportevenement betrokken ben, voel
ik het als een erezaak om het evenement op de best mogelijke
wijze op touw te zetten’’, stelde toernooi-voorzitter Gerard
Voogd in de aanloop naar het evenement. De heer Voogd kon
na afloop weer met een goed gevoel terugkijken, want ook de
vierde Honkbalweek werd weer een succes. (MS)

Italië kon tijdens deze Week niet beschikken over hun sterkste
werpers en valt daardoor ietwat tegen. Maar het veldwerk
wordt soms subliem genoemd. Zo maakte de Italiaanse
verdediging een triple play. De aanval van de Italiaanse ploeg
bleef echter achter bij de rest van de deelnemers. Toch zijn er
na afloop lovende woorden over Italië, wat ondermeer door
een blessure kort voor het toernooi bij sterke slagman Rinaldi.
De Italiaanse ploeg bestaat deze Week uit de volgende spelers:
Renato Bava, Giacomo Bertoni, Luigi Cameroni (speler/
manager), Gianni Castelli, Ivan Cavazzano, Gianni Clerici,
Roberto Gandini, Gianni Gatti, Gianni Lercker, Gianpaolo Mirra,
Pietro Monaco, Angelo Novali, Gianfranco Paschetto, Carlo
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ORANJE BOVEN!
De ouders van Max hebben zelf niks gedaan in de honkbal- en
softbalsport, maar steunen hem door dik en dun. Max heeft
ook een zusje, Lizzie, die in de hoogste regionen softbalt,
namelijk bij Terrasvogels in Santpoort. Dus wordt de quality
time een beetje verdeeld.

Op een bloedhete middag was het weer tijd voor een interview
met een speler van het Nederlands team. Dat was dit keer
Max Clarijs.
Max is geboren op 11 augustus 1994 in Amsterdam. Hij
begon zijn carrière bij Amsterdam Pirates in het peanutteam
van Ome Loek (Loevendie). Maar na een half jaartje mocht hij
al naar de pupillen. Max heeft zijn aspirantentijd en ook één
jaar in de junioren doorgebracht bij de Amsterdamse Baseball
Academy Diamonds Amsterdam.

Max vindt de Honkbalweek Haarlem een waanzinnig toernooi,
met geweldig publiek. Hij vindt de sfeer optimaal, maar tijdens
de wedstrijd krijgt hij daar niet zoveel van mee, hij probeert
zich dan geheel te focussen.
Nog tips? Max: ,,Ja, probeer jezelf steeds uit te dagen, dan
word je steeds beter’’. Van welke coach of speler heeft hij het
meest geleerd? Max: ,,Bas Nooij, dat was een goede catcher
en hij kon het goed overbrengen’’. Verder zegt hij dat Charles
Urbanus een hele slimme en
goede coach is, een
echte opleider. (GH)

Daarna volgden twee jaar in het Rookie League-team van
Amsterdam Pirates en dat werd weer gevolgd door een
overgang naar HCAW. Bij die vereniging debuteerde hij in de
hoofdklasse. Max speelde drie jaar voor HCAW, waarna hij
weer terugkeerde naar het Amsterdamse om te gaan catchen
bij L&D Amsterdam Pirates. Dat doet hij nu ook voor het derde
seizoen en hij heeft het er erg naar zijn zin.
Max speelt nu ook voor het Nederkands team, maar het
is niet het eerste nationale team waarin hij speelt. Hij
speelde ook in het Onder-18, Onder-21 en Onder-23
team, maar dit is toch wel het droomteam.
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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!
In de aflevering van vandaag analyseren presentator Jasper
Roos en co-presentator Dennis Duin de wedstrijden van
dinsdag. De Italianen verloren opnieuw in de tiende inning van
Taipei, maar los van een gekke tie-break bracht de wedstrijd
niet wat er gehoopt werd. Nederland - Cuba, daarentegen,
had alles: homeruns, geweldige (Nederlandse) defense, goed
managen, timely hitting. Genoeg om te bespreken dus, ook
met Player of the Game Stijn van der Meer, met wie Jasper
na de wedstrijd even sprak.

Verder ook een preview op de woensdagwedstrijden en weer
de Minuut van Marco!
Je kunt de podcast vinden op Spotify, Stitcher, Pocket Casts,
Google Podcasts en alle andere grote podcastdatabases.
Abonneer je dus alvast via je favoriete podcastapp, want de
trailer staat al online!
Let op: kun je de show nog niet in je app vinden, dan heeft
iTunes vertraging. Om toch niets te missen, kun je de show
ook via www.honkbalweek.nl/luistervoer of anchor.fm/
hwhluistervoer beluisteren!
De podcast komt tot stand in samenwerking met
SportAmerika, dé Nederlandse website voor je dagelijkse
dosis Amerikaanse sporten.
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José Miguel Peña Carpio

,,Ik geniet elke dag!’’
José Miguel Peña Carpio is tijdens deze Honkbalweek Haarlem
één van de twee buitenlandse gast-umpires. Peña werd
geboren in Baruta, een gemeente binnen de Venezolaanse
hoofdstad Caracas. Zodoende heeft hij twee paspoorten, een
Venezolaans en een Spaans.

zijn hetzelfde als spelers. Als het een spelregel betrof ging
ik natuurlijk wel met ze praten. Ik heb altijd respect gehad
voor umpires. Wij leerden als kind en als speler altijd om niets
tegen umpires te zeggen. Dat was iets voor de coach. Dat
ondersteun ik ook’’.

José Miguel is inmiddels achttien jaar umpire, maar had
daarvoor al een lange loopbaan in honkbal als speler en
coach. ,,Ik ben een echte honkbalman’’, zegt José Miguel, die
little league-honkbal speelde in Venezuela. Vervolgens kreeg
hij de kans op college-niveau te honkballen in de Verenigde
Staten. Hij kreeg een ‘scholarship’ en speelde drie jaar op
colleges in Tennessee. Na zijn Amerikaanse periode keerde
Peña terug naar Venezuela. Daar honkbalde hij ook weer
drie jaar. ,,Hierna besloot in naar Spanje te gaan om daar te
honkballen’’, vertelt José Miguel. Dat deed hij bij Marlins de
Tenerife op de Canarische Eilanden, een ploeg die uitkwam in
de hoogste Spaanse afdeling.

Voordat hij aan zijn umpire-loopbaan begon had José
Miguel al enige ervaring. ,,In de States hielp ik altijd tijdens
jeugdwedstrijden en was toen scheidsrechter. Dat deed
ik zomers om een extra centje bij te verdienen. Dat vond ik
fantastisch, Ik vind het heerlijk om jeugdwedstrijden te leiden,
het geeft zoveel plezier om kinderen te zien spelen’’.
Als scheidsrechter in de hoogste Spaanse afdeling heeft José
Miguel te maken met flinke reis-afstanden. Zo moeten de
teams regelmatig vliegen, zeker als er op Tenerife gespeeld
moet worden. Besloten werd alleen lokale umpires in te zetten.
Maar in de voorbije jaren wijzigde dat. Een aantal umpires,
waaronder José Miguel, kreeg de gelegenheid om
ook naar andere locaties te reizen. De Spaanse
Bond nam de kosten op zich voor ondermeer de
vliegreizen. José Miguel: ,,Anders zagen die clubs
elke keer maar dezelfde umpires. Nu krijg je als
umpire ook de gelegenheid de andere teams te
zien’’.

Peña deed het goed en werd gekozen
voor de Spaanse nationale ploeg. In
1995 nam hij met Spanje deel aan het
Europees kampioenschap en eindigde
op de vierde plaats. De wedstrijden
tijdens dat evenement werden toen
eveneens gespeeld in het Haarlemse
Pim Mulier Stadion. Peña: ,,Dat was
mijn eerste kennismaking met Nederland
en Haarlem’’.

Nu neemt hij voor het eerst deel aan de
Honkbalweek. ,,Oh, dit is fantastisch!’’, zegt
José Miguel. ,,Ik geniet er enorm van. De hele
sfeer. Vooral toen ik mijn eerste wedstrijd achter de
plaat had. Dat was de wedstrijd tussen Nederland
en Italië, toch een Europese rivaliteit. En
dan op dit veld, met een vol
stadion. Ja, ik had zeker
kippenvel. Als je dat
niet hebt voel je de
sfeer niet aan. Na
een paar innings
kwam ik pas
een beetje tot
rust. Toen zei

Na zijn spelersloopbaan was de Spanjaard
nog verschillende jaren actief als coach
en hoofdcoach. In 2000 besloot hij
scheidsrechter te worden. Had
hij zelf veel discussies
met umpires als
speler of coach?
José
Miguel
lacht:
,,Nee,
niet zo heel
veel, umpires
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Samen moeten we de sport laten groeien.’’

ik tegen mezelf laten we hier van gaan genieten. Ik heb er zo’n
plezier in. Dit is het echte honkbal.’’

Dagelijks heeft hij contact met zijn gezin, hij heeft drie
kinderen. ,,Ze vragen met elke dag hoe het is en met zo’n ding
is het heel makkelijk contact te hebben’’, zegt José Miguel
terwijl hij op zijn smartphone wijst. Wanneer is terug ben zal
ik tegen mijn umpire-collega’s zeggen dat wanneer ze een
droom hebben, dit één van hun dromen moet zijn, deelnemen
aan de Honkbalweek. Er is zo’n ontzettend goede sfeer. Je
leert er van als umpire en als mens, je ontmoet veel mensen
en culturen.’’

Wat José Miguel opvalt is dat er zoveel toeschouwers
meescoren. José Miguel: ,,Je ziet veel mensen scoren, van jong
tot oud. Dat zie je nergens anders. En iedereen kent ook de
regels, they know the game. Ze weten wat er gaande is, ook
met beslissingen van umpires. Dat maakt het voor iedereen
ook heel makkelijk.’’
Hoe ervaart José Miguel de wedstrijden en deze Honkbalweek
als umpire? ‘’Dit is een enorme ervaring. Na afloop van elke
wedstrijd praten we met elkaar, we luisteren naar elkaar en
we helpen elkaar’’, zegt José Miguel. Als toeschouwer tijdens
een wedstrijd let hij uiteraard op zijn collega’s, maar volgt
hij ook de wedstrijd. ,,Ik ben speler en coach geweest en nu
umpire, ik kijk naar alles, daar kan je alleen maar van leren.’’
Dat is ook de reden dat hij besloot scheidsrechter te worden.
,,Wanneer je van de sport houdt moet je proberen er zo lang
mogelijk betrokken bij te blijven. Iets voor de sport kunnen
blijven doen.

In 2016 maakte José Miguel Peña zijn internationale debuut
tijdens de CEB Cup Qualifier in Barcelona (Spanje). Hierna
volgde vorig jaar het Europees Kampioenschap Onder-23 jaar
in Tsjechië en nu de Honkbalweek Haarlem. Heeft hij dromen?
José Miguel: ,,Natuurlijk wil je altijd in de top staan als je daar
thuishoort. Ik leer nog elke dag. Ik leer en luister van iedereen,
van mijn collega’s, de commissioner, ik luister om beter te
worden. Wanneer je de kans en mogelijkheid krijgt ergens aan
deel te nemen moet je die pakken’’. (MS)

Het is een heerlijke sport. Een moeilijke sport die van alles
biedt. Dat zeg ik ook tegen iedereen, het maakt niet uit wat
je doet, coachen of scheidsrechteren. Je kan van alles doen.
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10 VRAGEN AAN....
ANNE-MARIE GORIS
Hoelang ben je al betrokken bij de Honkbalweek Haarlem?
Anne-Marie: ,,Dit is mijn tweede keer als vrijwilliger, maar
daarvoor was ik al een vaste bezoeker’’.

Wat vind je leuk aan de Week?
Anne-Marie: ,,Het familie-gevoel, het is een grote reünie’’.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Anne-Marie: ,,Door Pablo Nieuw, de liaison officer van Cuba’’.

Wat doe je precies bij de Honkbalweek Haarlem?
Anne-Marie: ,,Ik verzorg de medewerkerscatering’’.

Wat is jouw favoriete honkbal en/of softbalmoment?
Anne-Marie: ,,Dat mijn dochter op jonge leeftijd bij de junioren
van Olympia Haarlem mocht spelen en dat ze dat jaar
Nederlands kampioen werd’’.

Heb je zelf een honkbal- of softbal-achtergrond?
Anne-Marie: ,,Ik ben vanaf mijn zevende tot mijn 43e actief
softbalster geweest bij Terrasvogels, daar was ik catcher’’.
Wie of wat is jouw favoriete speler en/of club?
Anne-Marie: ,,Onze Gezellen is mijn favoriete club en mijn
favoriete speelster is natuurlijk mijn dochter, Ardine’’.

Wie gaat deze Honkbalweek winnen?
Anne-Marie: ,,Japan’’.
Wil je verder nog iets kwijt?
Anne-Marie: ,,Ik ben blij dat we met de vrijwilligers een grote
familie zijn gebleven’’.

Wat betekent honkbal of softbal voor jou?
Anne-Marie: ,,Het is een verslaving’’.
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Even voorstellen...
Eliroy Dijkstra van Dijkstra Security is ‘om de hoek’ opgegroeid.
Daarom is de Honkbalweek Haarlem geen onbekende voor
hem. Zijn beveiligingsbedrijf heeft diverse specialiteiten,
namelijk
persoonsbeveiliging,
winkelbeveiliging
en
horecabeveiliging, maar ook zijn er bewakingshonden. Zeer
allround dus.
Toen Eliroy las dat de Honkbalweek mogelijk geen doorgang
zou vinden heeft hij geen seconde geaarzeld en zijn
partnerschap aangeboden.
Wellicht denkt u nu, hoezo beveiliging tijdens de Honkbalweek
Haarlem? Op het terrein ligt veel materiaal en daar moet toch
toezicht op gehouden worden, ook ‘s nachts.
Dijkstra Security is zo’n partner waar wij van houden. Geen
factuur na de Honkbalweek. Als dat geen passie is!
Hebt u interesse om te werken in deze branche, of hebt u
beveiliging nodig, dan kunt u altijd contact opnemen met
Dijkstra Security. (GH)
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hit& run

Gisteravond introduceerde de Honkbalweek weer
een nieuwe, interactieve publieksactie. Vanaf nu is
het elke VIJFDE inning SELFIE TIME! Maak een leuke
en vooral originele selfie en plaats die met hashtag
#honkbalweekselfie op je Facebook, Twitter, Instagram
of Snapchat dat een speciale Honkbalweek-filter heeft.
Per dag kiezen we de leukste foto waarvan de maker
of maakster een Nederlands team-shirt wint. Uit alle
inzendingen kiezen we aan het einde van de Week de
leukste foto. De maker of maakster daarvan wint twee
passepartouts voor de Super 6 Baseball/Softball in
Hoofdorp!

werd afgelopen zondag, onder leiding van manager
Eric de Bruin, in het Italiaanse Grosseto Europees
kampioen door met 6-3 te winnen van Spanje. Hierdoor
prolongeerde Nederland de Europese titel. Met het
bereiken van de finale plaatsten Nederland en Spanje
zich voor de Wereldkampioenschap Onder-18, dat
volgend jaar zal plaatsvinden in het Gijang-Hyundai
Dream Ballpark in Gijang, Zuid-Korea.
*****
Maandag is in het Belgische Mortsel het kwalificatietoernooi voor het EK Cadetten (poule 2) van start
gegaan. Ook daar is het Nederlandse umpire-corps
vertegenwoordigd, want Efrem Silvania maakt daar de
calls. Paul Bokern heeft de leiding over de technische
commissie.

*****
Ongeveer een uur voor de wedstrijd van gisteravond
werd het publiek vermaakt door Andor en Kenneth
van Villa Westend. Tijdens hun ronde door het stadion
voerden zij spontaan een sublieme dance-act op wat een
enthousiast applaus van de toeschouwers opleverde.
Villa Westend verzorgt samen met Brouwerskolkje
Exclusief & Exclusevents de gehele catering tijdens de
Honkbalweek Haarlem.

*****
De toernooien blijven elkaar deze dagen opvolgen
of overlappen. In Staranzano (Italië) begon maandag
het Europees Kampioenschap Softbal Onder-19.
Nederland opende de strijd daar met een ruime 0-20
zege tegen Israël, waarna ‘s avonds een spectaculaire
7-9 overwinning volgde tegen Italië. Oranje keek bij het
begin van de zevende inning tegen een 7-2 achterstand
aan! Maar in de eerste helft van de zevende slagbeurt
sloeg Nederland met zeven punten toe en draaide het
duel in eigen voordeel om.

*****
Ook gisteren werd voor aanvang van beide wedstrijden
weer een ceremoniële eerste bal gegooid. Voor de
middagwedstrijd tussen Chinese Taipei en Italië was
het Martin van Rixel die de bal gooide namens de
Vriendenloterij. Gisteravond, voor aanvang van het
duel tussen Nederland en Cuba, werd de eerste bal
gegooid door Katia Aruca Chaple namens de Cubaanse
Ambassade in Nederland.

Hoogtepunten in de inning waren een 2-run single van
Yindi Beekveldt en Sterre den Duijn, een RBI-triple van
Charlotte Drijvers en een puntscorende honkslag van
Jacky Huijben. Gisteren was Nederland met 8-0 te sterk
voor Spanje en werd Oekraïne verslagen met 14-1. Ook
tijdens dit toernooi komen Nederlandse officials in actie.
Martin Lemstra en Robin Stoevelaar zijn er als umpire,
Bert Loggen is de Head Umpire-in-Chief en Wout
Isbouts leidt de technische commissie.

*****
Vandaag wordt het succesvolle Nederlandse Onder-18
honkbalteam in het zonnetje gezet tijdens de
Honkbalweek Haarlem. De nationale juniorenploeg
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*****
Vandaag een unieke combinatie achter de Honkbalweekmicrofoon, want vader en zoon Houtkamp zijn de
announcer bij de middagwedstrijd tussen Duitsland
en Chinese Taipei. Voor beiden is dit hun tweede
Honkbalweek als announcer. Jason debuteerde twee
jaar geleden. Andy maakte in 1980 al een keer deel uit
van de groep announcers. In latere jaren zat Andy ook
een paar keer achter de microfoon tijdens het World
Port Tournament in Rotterdam. Zoals u wellicht weet is
Andy Houtkamp een bekende radiostem, want hij doet
commentaar bij ondermeer voetbalwedstrijden voor
‘Langs de lijn’.
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TEAM ROSTERS
current through game 2 (july 13, 2018)
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#
77
91
92
16
66
28
37
70
58
55
18

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

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

#
8
49
12

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

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

#
62
60
7
26
17
10
1

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

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

#
75
13
5
15
61

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

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

#
32
85
3
65
99
23
6

COACHING STAFF
Shun-I		HSU		Manager
Juei-Chang
CHEN		
Coach
Dilan Cirilo
CRUZ		
Coach
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
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#
10
29
32
19
9
22
21
20
31
1
33
18
24

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

CLUB

#
15
25
16

CATCHERS				B/T
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
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#
30
40
11
19
47
17
37
41
35
44
14

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

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

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

#
13
26
6

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

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

CLUB
Parma Clima Baseball
Parma Clima Baseball
Nuova Città di Nettuno

#
25
12
20
43
39
18

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

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

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

#
28
4
5
27

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

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

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

#
34
32
15
23
9
22
16

COACHING STAFF
Gilberto		GERALI			MANAGER
José		
MEDINA MONDANT
BENCH COACH
Claudo		VECCHI			COACH
Alberto		D’AURIA			HITTING COACH
Robert E.
TEWKSBARY		
HITTING SPECIALIST
Rolando		CRETIS			PITCHING COACH
Massimiliano
MASIN			
PITCHING COACH
TEAM STAFF
Gianni		NATALE			STRENGTH & CONDITIONING COACH
Massimo
BALDI			PHYSICAL THERAPIST
Oliver		DEJANA			TEAM DOCTOR
Vincenzo
MIGNOLA		 TEAM MANAGER
Marco		LANDI			MEDIA OFFICER
24

#
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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Nr. 6
#
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

