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Smullen van een squeeze!
ongeacht de uitslag van de wedstrijd van vandaag tussen
Cuba en Chinese Taipei, derde zijn geworden. Bij winst van
Nederland had de uitslag van de middagwedstrijd tussen
Cuba en Chinese nog van invloed kunnen zijn op de eindstand
van de voorronde. Door de 5-3 winst voor Japan konden de
rekenmachines opgeborgen worden, want alle beslissingen
ten aanzien van de eindstand in de voorronde vallen ofwel
op basis van de ranglijst, ofwel op basis van het onderlinge
resultaat. Het komt niet heel vaak voor, maar de manier
waarop Japan in de Tie-Break de winst binnenhaalde mag
magistraal genoemd worden. Hoe vaak zien we in een
squeeze-play situatie zowel de honkloper van drie als twee
veilig de thuisplaat bereiken? We hoeven de scoreboeken van
de Haarlemse Honkbalweek of de Honkbalweek Haarlem er
niet op na te slaan, het is de eerste keer.

Woensdag 18 juli 2018, opnieuw een uitverkocht huis
tijdens de zesde dag van de 29ste Honkbalweek Haarlem.
Het kan eigenlijk niet beter. Natuurlijk wel, maar dan zullen
er misschien nog wat tribunes bijgebouwd moeten worden.
Als we het zeker zouden weten, dat die tribunes vol zouden
zitten, dan gaan we het doen, maar helaas hebben wij geen
glazen bol. Gisteren, woensdag was het eerst Duitsland
tegen Chinese Taipei. Chinese Taipei won die wedstrijd met
11-3. ’s Avonds was het stadion afgeladen vol voor de laatste
voorrondewedstrijd van Nederland en Japan. In de derde
wedstrijd met een verlenging was het Japan, dat met 5-3 aan
het langste eind trok.
De middagwedstrijd tussen Duitsland en Chinese Taipei ging
lang gelijk op. Chinese Taipei stond na vijf innings met 2-0
voor, maar Duitsland nam in de zesde inning brutaal een 3-2
voorsprong. De Chinezen vonden het vervolgens in inning
zeven en acht wel welletjes en scoorden er lustig op los met
in totaal negen runs.

Het aantal runs is inmiddels opgelopen naar 93 en dat levert
na dertien wedstrijden een toernooigemiddelde op van
7,154 runs per wedstrijd. Het aantal homeruns staat na zes
wedstrijddagen met in totaal dertien wedstrijden op zeven,
elk twee voor Japan, Nederland en Cuba en één voor Chinese
Taipei.

In de avondwedstrijd tussen Nederland en Japan stond
de eerste plaats op het spel. Bij winst van Japan zou deze
ploeg onbereikbaar worden voor de rest en zou Nederland,
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Vandaag om 14:00 uur spelen Cuba en Chinese Taipei tegen
elkaar in de één na laatste wedstrijd van de voorronde. ‘s
Avonds om 19:00 uur het slotakkoord van de voorronde
met het Europese onderonsje tussen Italië en Duitsland. De
winnaar van de avondwedstrijd beëindigd de eerste ronde als
vierde, de verliezer als vijfde. Cuba zal ongeacht het resultaat
van vandaag als zesde de eerste ronde beëindigen.
Pluvius hebben we nog in geen velden of wegen gezien en dat
vinden we niet heel erg.

Morgen, vrijdag 20 juli beginnen we de finaleronde met drie
wedstrijden. Om 11:00 uur spelen de nummers vijf (Duitsland
of Italië) en zes (Cuba) tegen elkaar. Om 15:00 uur ontmoeten
de nummers één (Japan) en twee (Chinese Taipei) in een
Aziatisch onderonsje elkaar. Om 19:00 uur speelt Nederland
tegen de nummer vier (Duitsland of Italië).
We wensen u een prettige honkbaldag.

2

LEESVOER
19 juli 2018
Nr. 7

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 (10)

July 17, 2018

19:00h

11

NETHERLANDS

CUBA

6-4

July 18, 2018

14:00h

12

GERMANY

CHINESE TAIPEI

3-11

July 18, 2018

19:00h

13

NETHERLANDS

JAPAN

3-5

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

5-0

July 20, 2018* 15:00h

17

#3 - #4

2

CHINESE TAIPEI

3-2

July 20, 2018* 19:00h

18

#1 - #2

3

NETHERLANDS

3-2

July 21, 2018

14:00h

19

Loser 17 - Winner 16

4

GERMANY

1-4

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 #12: DUITSLAND - CHINESE TAIPEI
WOENSDAG 18 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig, comfortabel | Eerste pitch: 14:05 uur
Toeschouwers: 1.997

gevolgd door de tweede RBI-single van Lin en de Duitsers
leken op weg naar een volgend verlies.

De woensdagouverture tussen Duitsland en Chinese Taipei
werd voorafgegaan door een tweetal ceremoniële eerste
pitches. Announcers Andy (vader) en Jason (zoon) Houtkamp
wierpen een bal richting de catcher van Taipei en Duitsland
(resp.), wat het startschot gaf voor het middagduel.
De Duitse starter Matthew Kemp gooide voor de tweede
keer dit toernooi, maar zijn optreden was van korte duur. Hij
kreeg een run tegen in de eerste inning, na een vrije loop, een
gestolen honk en een honkslag. De RBI kwam op naam van Yi
Teng Lin.

Zoals echter goede Germanen betaamd, gaven de
Oosterburen niet op. Na een aantal innings de nul te hebben
gehouden, sloegen ze in de tweede helft van de zesde inning
toe. Een error van de Han Lin op twee opende de deur en toen
Schulz de loper een honk verder sloeg met een single, greep
de Taipei-coach in. Een defensieve wissel in het infield hielp
niet, want een bom van een single van de knuppel van Max
Boldt zorgde voor een honkenvolsituatie.

Kemp was wild en moet dan ook na 3.1 innings het veld al
ruimen voor Lukas Steinlein. De schade was toen al gedaan
voor de Duitsers, want Taipei had het tweede punt al
aangetekend in de vierde inning. Een double van Chiang werd

Een nieuwe werper kon het tij niet keren, want Simon Gühring
sloeg twee punten over de plaat met een single naar het
linksveld, buiten het bereik van de duikende Taipei. Een Vincent
Ahrens-honkslag naar het rechtsveld bracht het derde Duitse
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punt over de plaat en ineens stonden de Duitsers 3-2 voor!

duel sleepte zich tergend langzaam naar het einde. Taipei
maakt met de wedstrijd meer indruk en is één van de beter
spelende Taipei-teams van de laatste HWH-edities. Kunnen
ze verderop in het toernooi nog verrassen? (JR)

Taipei liet Team Germany echter niet lang genieten van een
voorsprong, want een halve inning later was het alweer
voorbij met de Duitse pret. Via een driepuntenhomerun van
de knuppel van Wei Chih Chen en een RBI-single Ju-Liang
Tai zetten de Taipei vier runs op het scorebord en namen ze
een 6-3 voorsprong. Om het nog erger te maken voor de
Duitsers verloren ze ook nog rechtsvelder Shawn Larry, die
geblesseerd raakte bij zijn poging de hit van Tai te verdedigen.
Larry werd, steunend op zijn trainer en onder applaus, van het
veld geholpen.

W: Chia Chun TANG
L: Maurice WILHELM
PLAYER OF THE GAME: WEI CHIH CHEN

Taipei scoorde in de achtste inning nog eens vijf keer,
waaronder bijna een tweede driepuntenhomerun van Wei
Chih Chen (die 2-uit-4 ging met 2 runs, een homerun en 4
RBI’s). Het was ineens afgelopen met de spanning en het
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GAME RECAP #13: NEDERLAND - JAPAN
WOENSDAG 18 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Fris | Eerste pitch: 19:05 uur
Toeschouwers: Uitverkocht!

Nederland - Japan is de laatste jaren wel vaker een kraker
gebleken, maar zelden stond er zoveel op het spel als op
deze woensdagavond. Nederland en Japan spelen het best
verzorgde honkbal van de Week, dus het publiek kon de
borst natmaken.

gestolen honk (door zichzelf uit de pick-off rundown te redde),
Gilmer Lampe sloeg een honkslag en Dudley Leonora kreeg
ook vier wijd. Gianison Boekhoudt kon de knuppel niet hard
genoeg tegen de bal krijgen.
Denzel Richardson lukte dit opzich wel. De outfielder sloeg
vier grand-slam foutballen in zijn slagbeurt. Batting practice
diepte. Helaas voor Nederland kon Ojima op een volle bak
geen contact maken op een hoge fastball, wat alles op het
bord van Nick Urbanus legde. Helaas kon de infielder de
bal niet op de grond krijgen; hij sloeg een vangbal naar het
linksveld, waarmee de honken vol achter werden gelaten. Zou
hetzelfde als zondat tegen Taipei gebeurde worden herhaald?

De Nederlandse ploeg begon prima aan hun eerste
verdedigende inning, hoewel vooral Nick Urbanus als stofzuiger
fungeerde. De tweedehonkman maakte alle drie de nullen,
waar vooral de laatste van verhoogde moeilijkheidsgraad
was. De toon leek gezet en de Nederlanders konden na een
snelle inning offensief aan de slag.
Dat deden ze ook. Dwayne Kemp regelde een vrije loop en een
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Heijstek bleef dominant gooien en Ojima kwam wat tot rust,
wat de ene na de andere nul op het bord zette. Ondanks dat
Ojima heel degelijk gooide, werd de linkshander aan het begin
van de derde inning vervangen door Noboru Shimizu, de
rechtshander.

De overige pitchers van Japan (de ploeg gebruikte er zeven
in negen innings) hielden de Nederlandse slagploeg onder
controle, maar het grootste probleem bleef het binnenslaan
van de honklopers. Op het momen dat de negende inning
aanbrak en de Japanners werper Kaino op de heuvel zetten,
werd het nog duidelijker dat het moeilijk zou worden.

De Japanners namen de leiding in de eerste helft van de
vierde inning, via de gepatendeerde stootslagparade. In dit
geval betrof het een suicide squeeze op thuis, die perfect
neergelegd werd door Tongu. Hij bracht Kodama over de plaat
voor de 1-0 voorsprong voor Japan.

Kaino gooide 94 mph en wisselde die fastballs af met
frisbeesliders waar het Nederlands team niets tegen in te
brengen had. We gingen dus verlenging, op naar de tiebreaker.

Nederland trok het duel in de tweede helft van de vierde
inning gelijk. Met één uit sloeg Nick Urbanus een honkslag.
Hij bereikte twee door een vrije loop voor Rodney Daal en drie
door een honkslag van Van der Meer. Met de honken vol sloeg
Engelhardt een infield hit naar short. Alle lopers schoven een
honk op en Urbanus scoorde de gelijkmaker.

En dan speel je een tie-breaker tegen een Aziatisch team..
Dat is altijd lastig. Dat er gestoten zou worden, zoveel was
duidelijk. Dat Japan met hun de stootkunde het publiek op de
banken zou krjigen, dat was wel verrassend.
Nederland nam, onder leiding van Loek van Mil op de heuvel,
als eerste hun plekken in het veld in. Japanse lopers werden op
één en twee geplaatst en deze werden veilig een honk verder
gestoten. So far, so normaal. Het was echter de volgende
stootslag die iedereen verraste. Ryosuke Kodama legde een
squeezebunt neer, waarop Iwaki eenvoudig kon scoren. Van
Mil fieldde de bal, zag dat hij Iwaki nooit meer kon uitgooien
op thuis, wierp de bal dus naar één... en zag een halve seconde
later ook Kamikawabata als een sneltrein doorrennen naar
thuis. De loper van twee had geen moment de rem erop
gegooid en de Japanners verrasten vriend en vijand met deze
verrassende two-run squeeze.

Nederland kon echter (opnieuw) niet doordrukken met de
honken vol. Dwayne Kemp’s grondbal naar drie deed de loper
op thuis sneuvelen en Lampe kreeg voor de tweede keer drie
slag, waarmee de inning ten einde kwam.
Oranje nam echter wel de leiding in de volgende inning.
Met één man uit sloeg Gianison Boekhoudt een single. Ook
Richardson volgde met een hit en na een harde line-out van
Urbanus kwam Rodney Daal door met de belangrijke hit. Met
een gigantische dreun legde hij de bal hoog tegen de muur
in het linksveld, waarop zowel Boekhoudt als Richardson
konden scoren. Nederland nam de leiding: 3-1!

De voorsprong van 5-3 was daar en Nederland kon in de
tweede helft van de tiende inning geen punten over de plaat
duwen. Roelie Henrique startte de inning nog wel met een
geweldige stootslag om zo de lopers een honk verder te slaan,
maar toen Dwayne Kemp zijn keihard linedrive richting één
gevangen zag worden (de Japanners speelden no-doubles
defense, dus de eerstehonkman stond dicht bij de lijn en kon
de bal daardoor vangen) leek het geluk met de Aziaten. Lampe
kreeg drie slag en het duel was voorbij. Nederland moet nu
hopen dat het tweede kan worden in de eerste rond, maar
Taipei heeft nog een mogelijkheid om de tweede Aziatische
ploegen op de bovenste twee tredes te worden. (JR)

Intussen stond Heijstek geweldig te gooien, want de
Japanners kregen weinig tot geen kansen. Wanneer er dan
wel Aziatische dreiging was (bijvoorbeeld met een loper op
drie en één uit), dan pitchte hij uit de problemen (bijvoorbeeld
via twee pop-outs naar Leonora op één).
Japan kwam weer een run dichterbij toen Kevin Heijstek door
zijn benzine heen leek te raken in de zevende inning. Tatsumi
roeide de eerste pitch van de inning over de hekken in het
rechtsveld voor een no-doubt homerun en de Japanners
regelden nog een aantal runs op honkslagen en errors.
Heijstek werd eerder in de inning vervangen door Ploeger,
maar hij kon de boel niet dichthouden. Met een 3-3 stand op
het bord gooide Ploeger drie slag, voor de derde nul.

W: Hiroshi KAINO (1-0)
L: Loek VAN MIL (0-1)
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Marco Taurelli

,,Enorm blij hier bij te zijn’’
breed lachend. De Italiaan geniet ook van het veld publiek en
de hele atmosfeer in het stadion. Marco: ,,Zoveel hebben we
in Italië niet, alleen bij de wedstrijden om het kampioenschap.
Het geeft enorm veel plezier om zo op het veld te staan, voor
spelers en umpires, met dit soort publiek. Het is een groot
feest’’.

De Italiaan Marco Taurelli is tijdens deze Honkbalweek
Haarlem één van de twee buitenlandse gast-umpires. De
ander is de Spanjaard José Miguel Peña Carpio, die we gisteren
aan u voorstelde.
Marco Taurelli is bezig aan zijn 28e seizoen als umpire.
Daarvan is hij al zo’n twintig jaar actief in de hoogste Italiaanse
afdeling. Taurelli is dan ook één van de ‘senior umpires’ in de
Italian Baseball League. Zelf honkbalde hij maar kort en voor
de grap begon hij aan een cursus voor umpire. Wat volgde
was het in de praktijk uitproberen in het veld. Marco: ,,Ik ging
het veld op en ik vond het onmiddellijk enorm leuk’’.

Marco Taurelli is al zo’n twintig jaar actief in de hoogste
Italiaanse afdeling, maar hij leert nog elke dag. ,,Zo moet het
ook zijn’’, vertelt hij. ,,Je moet elke wedstrijd leren en groeien.
Doe je dat niet, dan is het tijd om te stoppen!’’ De ervaren
umpire stelt dat geen enkele wedstrijd hetzelfde is. Marco:
,,Voor elke wedstrijd gaat mijn hart tekeer, is er een gezonde
spanning. Maar als de eerste bal wordt gegooid zit ik in de
wedstrijd. Tot en met de laatste bal.’’

Marco Taurelli ontwikkelde zich in een zeer getalenteerde en
gerespecteerde umpire, die ook internationaal inmiddels zijn
sporen heeft verdiend. Zo kreeg hij al de kans
Italië als umpire te vertegenwoordigen
tijdens een Wereldkampioenschap,
maar ook tijdens het Aziatisch
Olympisch Kwalificatie-toernooi, het
WK Onder-18, de University WK,
twee Europese Kampioenschappen
en vele toernooien om een Europese
beker voor clubteams.

Hoe gaat hij om met discussies op het veld? Marco: ,,Dat
hoort er bij. Ik hou van de sport, je moet een wedstrijd
ook aanvoelen. Het hangt ook af van de intensiteit van
een wedstrijd. Soms maak je een fout. Ook dat hoort
er bij. That’s baseball! Is een wedstrijd afgelopen
dan is die historie, die is geweest, die is voorbij. De
volgende wedstrijd is weer een nieuwe.’’
Hoe kijkt Taurelli naar een wedstrijd? ,,Ik vind het
soms moeilijk om naar een wedstrijd te kijken,
want ik wil zelf op dat veld staan. Als ik kijk let ik
in principe op de umpires. Ook daar kan je van
leren. Na afloop met elkaar over de
wedstrijd en momenten praten
en discussiëren, van elkaar
leren. Het is belangrijk
interactief met elkaar
te zijn, daar kan je als
umpire alleen maar
van groeien.’’

Dit is zijn eerste Honkbalweek als
umpire. ,,Ik ben enorm blij hier bij te
zijn, I enjoy it a lot’’, zegt Marco, die
een maand geleden ook één
van de umpires was
tijdens het toernooi
om de European
Champions
Cup
in Rotterdam en
Capelle a/d IJssel.
,,De organisatie
is fantastisch.
Ik geniet ervan.
Het weer is
heerlijk,
het
lijkt Italië wel’’,
zegt
Marco

In Italië is Marco
Taurelli
ook
cursusleider
voor
jonge
umpires. Eén
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Wat vertelt Marco Taurelli aan zijn collega umpires als hij
volgende week weer thuis is? Marco: ,,Dat ik een ‘great chance’
heb gekregen om hier bij te kunnen zijn. En dat is ze allemaal
toewens hier in de toekomst aan deel te kunnen nemen’’. (MS)

van de meest gestelde vragen die hij krijgt is waarom iemand
umpire wordt. Marco: ,,Het is gewoon enorm leuk. Ik probeer
mijn emotie aan mijn cursisten over te brengen. En op het veld
relaxed te blijven.’’
Met een aantal van zijn Nederlandse collega’s stond Marco
al eerder op internationale evenementen, zoals Winfried
Berkvens en Stenar van Groningen Schinkel. ,,Maar het is
de eerste keer met bijvoorbeeld Edwin (Louisa) en Martijn
(Bosschaart). Ik heb er nieuwe vrienden bij.’’
Italië heeft het geluk over voldoende scheidsrechters te
beschikken, maar Taurelli moet soms zo’n 500 kilometer
reizen naar een speellocatie. ,,We hebben ook een aantal
jonge umpires, die talentvol zijn en groeien. Ja, soms adviseer
ik iemand wel eens unmpire te worden. Bijvoorbeeld als je
ziet of hoort dat een jonge speler wil stoppen met spelen,
dan benader ik zo iemand wel eens en zeg hem, zou je geen
umpire willen worden?’’
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Honkbalweekhistorie
Terug naar 1972

De Haarlemse Honkbalweek van 1972 werd gekenmerkt
door een groot aantal bijzonder aantrekkelijke wedstrijden.
Hoogtepunt tijdens die ‘Week’ was natuurlijk de deelname
van het sterke Cuba en Nicaragua, twee landen uit de absolute
top van het wereldhonkbal. Cuba beschikte over topspelers
als Armando Capiro, Antonio Muñoz en Felix Isasi, om er maar
een paar te noemen. Capiro beschikte over een ijzersterke arm
en zorgde voor spectaculaire aangooien richting thuisplaat.

Dat was het jaar van de zevende Haarlemse Honkbalweek.
Tijdens die Honkbalweek werd een record gerealiseerd dat
nog altijd staat, want er namen zeven ploegen deel. Daaronder
regerend wereldkampioen Cuba, maar ook de nationale ploeg
van Nicaragua en het sterke Alaska Goldpanners.
In die jaren was er nog sprake van een behoorlijk krachtsverschil
tussen het Nederlandse honkbal en ‘de rest van de wereld’. De
organisatie besloot dan ook om de Honkbalweek van 1972 te
splitsen in twee poules, naar sterkte van de deelnemers. Dus
eigenlijk hadden we in 1972 twee toernooien.

We kunnen de Honkbalweek van 1972 ook bestempelen als
het begin van een imponerende loopbaan van twee van de
deelnemende spelers. Bij Alaska Goldpanners stond Dave
Winfield op het roster, bij Nicaragua Dennis Martínez. Beiden
als werper. De boomlange Winfield stond echter ook bekend
om zijn slagkracht.. Winfield honkbalde in het team van de
University of Minnesota en speelde tussen twee collegeseizoenen in voor Alaska Goldpanners, een Summer Leagueteam.

In Poule A kwamen Cuba, Nicaragua, Alaska Goldpanners en
Sullivans in actie. Een bijzonder sterke groep. Poule B werd
gevormd door de nationale teams van Italië, de Nederlandse
Antillen en natuurlijk ons eigen Nederlands team.
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had zeven pitchers, zeven pitchers had Nicaragua’’ galmde
het door het stadion. Het was het begin van het befaamde
Derde Honk-koor! De Honkbalweek was weer een traditie
rijker! (MS)

In 1973 tekende Dave Winfield een profcontract. Zonder in de
minor league te hebben gespeeld debuteerde Winfield gelijk in
de Major League als speler van San Diego Padres. Slechts een
handjevol spelers wist dit te realiseren. Voor Winfield was dat
het begin van een lange loopbaan in de Major League. Winfield
werd ‘omgebouwd’ tot rechtsvelder en speelde 22 jaar op het
hoogste profniveau voor San Diego Padres (1973-1980), New
York Yankees (1981-1990), California Angels (1990-1991),
Toronto Blue Jays (1992), Minnesota Twins (1993-1994) en
Cleveland Indians (1995). In 2001 werd Winfield gekozen in
de Hall of Fame. Na zijn spelersloopbaan werkte Winfield nog
vele jaren als commentator
Pitcher Dennis Martínez speelde 23 seizoenen in de Major
League. In 1976 debuteerde hij als eerste Nicaraguaanse
speler in de hoogste profadeling. Hij stond op de heuvel voor
Baltimore Orioles (1976-1986), Montreal Expos (1986-1993),
Cleveland Indians (1994-1996), Seattle Mariners (1997) en
Atlanta Braves (1998). ‘El Presidente’, zoals zijn bijnaam luidt,
gooide op 28 juli 1991 een Perfect Game.
Hij is opgenomen in de Hall of Fame van de Orioles. In een
interview met de Editor-in-Chief van Leesvoer in 1998 wist
Martínez zich nog van alles te herinneren van de Honkbalweek.
Hij dacht er nog altijd met warme gevoelens aan terug.
Wat hem altijd is bijgebleven was het enthousiasme en de
betrokkenheid van de toeschouwers.
Zowel Winfield en Martínez hebben een eigen humanitaire
stichting. Daarmee helpen zij minder bedeelde kinderen
die ze in staat stellen honkbalwedstrijden bij te wonen,
maar ondersteunen ook ziekenhuizen bij verschillende
onderzoeken. De organisatie van Winfield zorgt ook voor
schoolbeurzen en vakanties De stichting van Martínez helpt
kinderen wereldwijd. In eigen land is Dennis Martínez nog
altijd een grootheid. Zo is het schitterende, nieuwe nationale
honkbalstadion in hoofdstad Managua naar hem vernoemd,
Estadio Dennis Martínez. Het is de locatie geweest van
verschillende internationale evenementen.
De Haarlemse Honkbalweek staat nog ergens om bekend.
In die jaren had Vader Abraham een grote hit met het liedje
‘Vader Abraham had zeven zonen’. Toen Nicaragua tijdens een
wedstrijd zeven werpers gebruikte zetten de toeschouwers
achter het derde honk een eigen versie daarvan in. ,,Nicaragua
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ORANJE BOVEN!
Vandaag is het Rodney Daal die een aantal vragen kreeg
voorgelegd voor deze rubriek.

slecht dus, want nu is hij gewoon één van de catchers van
onze nationale ploeg.

Rodney is geboren op 23 maart 1994 in Amsterdam. Op
jeugdige leeftijd verhuisde hij al snel naar Almere om daar dan
ook op vierjarige leeftijd met honkbal te beginnen bij Almere
’90. Als 12-jarige mocht hij naar Scimitars, de Baseball
Academy in Midden-Nederland. Daar heeft hij twee jaar
genoten van een honkbalopleiding.

In 2017 maakte Rodney zijn debuut in het Nederlands team
en dit is zijn allereerste Honkbalweek. ,,De sfeer is geweldig
en de fans zijn intens, echt een feest en een eer om hier te
mogen spelen’’, aldus Rodney.
We komen weer bij een bekend onderwerp: vader. ,,Mijn vader
is mijn levenscoach, alles wat ik doe en ben, heb ik geleerd van
mijn vader”, zegt Rodney over zijn vader Ritchie. ,,Mijn vader
was ook mijn coach bij de Scimitars, was af en toe moeilijk,
want tja, ik ging puberen en kreeg ook verstand van het
spelletje, maar de discussies waren altijd in goede harmonie’’.

Rodney speelde van 2011 tot en met 2014 professioneel in
minor league-teams van de San Diego Padres. Daarna stopte
Rodney aanvankelijk met spelen. Rodney: ,,Ik kon mij niet
meer motiveren, was er helemaal klaar mee’’. Vorig jaar keerde
Rodney terug in de Nederlandse hoofdklasse-competitie bij
UVV. Dit seizoen speelt hij voor L&D Amsterdam Pirates.

Nog goede raad voor de jeugd? ,,Hou veel plezier in het spelen,
accepteer dat het niet altijd gaat zoals je wilt dat het gaat.
Leer van je fouten”, aldus Rodney Daal. (GH)

Rodney is nog niet eens zo lang catcher, hij speelde altijd als
derde honkman, maar bij de Padres vonden ze dat hij meer
geschikt was als catcher. Hij had erg veel inzicht en stelde
zich als leider op, iets wat echte catcherskwaliteiten zijn. Niet
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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. Duitsland - Chinese Taipei was een treurige
aangelegenheid voor de Duitsers, maar Nederland - Japan,
daar moesten de twee even van bijkomen! We horen ook
werper Kevin Heijstek over zijn start en blikken vooruit naar
de duels van donderdag. ‘De Minuut van Marco’ is onverwacht
toepasselijk en betoont eer aan het derdehonkvak.

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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10 VRAGEN AAN....
ROBERT BOS

Hoelang ben je al betrokken bij de Honkbalweek Haarlem?
Robert: ,,Dit is mijn tweede keer als vrijwilliger’’.
Wat doe je precies bij de Honkbalweek Haarlem?
Robert: ,,Ik ben de fotograaf voor het toernooi’’.
Heb je zelf een honkbal- of softbal-achtergrond?
Robert: ,,Ik ben ongeveer 36 jaar scheidsrechter geweest, waarvan
geruime tijd in de hoofdklasse’’.
Wie of wat is jouw favoriete speler en/of club?
Robert: ,,Op dit moment Neptunus en als speler Diego Markwell’’.
Wat betekent honkbal en/of softbal voor jou?
Robert: ,,Softbal weinig, honkbal veel’’.
Wat vind je leuk aan de Week?
Robert: ,,De mensen en de sfeer’’.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Robert: ,,Via Guus van Dee’’.
Wat is jouw favoriete honkbal en/of softbalmoment?
Robert: ,,Heb ik niet’’.
Wie gaat deze Honkbalweek winnen?
Robert: ,,Japan’’.
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Even voorstellen...
WIE ZIJN JULLIE?
,,Wij zijn een Meewind, een Haarlems bedrijf, een
beleggingsfonds dat investeert in duurzame energie.
In groene en rendabele projecten, waarmee we waarde
creëren voor onze beleggers en de wereld om ons heen.’’
Het bedrijf is tien jaar geleden opgericht door Willem
Smelik, die als klein kind met zijn vader naar de Haarlemse
Honkbalweek ging en nu als vader weer met zijn kinderen
gaat.
Toen er werd bekeken door de haalbaarheidscommisie of er
weer een Honkbalweek kon komen, reageerde het bedrijf gelijk
en zegde een substantieel bedrag toe en eiste geen vipbox in
de hoop dat ze een sneeuwbaleffect konden bereiken. Nou,
dat is gelukt, want we zitten midden in de 29e editie van de
Honkbalweek.
De slogan van het bedrijf is ‘’het moeilijk mogelijke, mogelijk
maken”.
Wij als vrijwilligers en toeschouwers zijn blij met de eerste
stap van dit bedrijf, we weten namelijk allemaal hoe een
balletje kan rollen. (GH)
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hit& run

Van de week stond er een stand op het Honkbalweekplein van de Vriendenloterij op het plein. Dat was een
groot succes, want er meldden zich veel nieuwe Vrienden
aan. Door mee te doen aan de Vriendenloterij steun je
niet alleen de Honkbalweek van dit jaar, maar ook in de
toekomst. Daarnaast maak je kans op hele mooie prijzen.
Een win-win-win situatie dus. Bij de vriendenloterij is
je mobiele nummer jouw lotnummer. Van je inleg gaat
de helft naar de Honkbalweek. Elke maand maak je
automatisch kans op ruim 100.000 prijzen die oplopen
tot wel €100.000. De stand staat er nu niet, maar u
kunt zichzelf natuurlijk ALTIJD aanmelden. Ga voor meer
informatie naar www.honkbalweek.nl. Het promoteam
van de Vriendenloterij is vrijdag en zaterdag weer volop
aanwezig in het stadion.

Dinsdagavond werd in Washington, DC, de jaarlijkse
Major League All Star Game gespeeld. De 89e editie
werd gewonnen door het team van de American League,
dat met 6-8 te sterk was voor de National League.
Halverwege de negende inning stond de American
League met 3-5 voor, maar kwam de National League
langszij. In de tiende inning openden Alex Bregman en
George Springer met homeruns. De American League
scoorde uiteindelijk driemaal.
Opmerkelijk feitje. Voor aanvang van deze wedstrijd
hadden beide teams 43 keer gewonnen en nog
opmerkelijker, beide teams hadden 361 punten
gescoord in de voorgaande wedstrijden. Tweemaal
eindigde een All Star Game met een gelijke stand. De
wedstrijd in Washington leverde een nieuw record
op, want er werden liefst tien homeruns geslagen. De
van Curaçao afkomstige Ozzie Albies (Atlanta Braves)
speelde in zijn eerste All Star Game. Kenley Jansen (Los
Angeles Dodgers) gooide in zijn derde All Star Game. De
meest waardevolle speler van de All Star Game was Alex
Bregman van Houston Astros. In 2014 nam Bregman
met Team USA deel aan de Honkbalweek en werd ook
toen meest waardevolle speler.

*****
Hoe gaat het ondertussen met ons Nederlands
softbalteam onder de 19 jaar op het Europees
Kampioenschap in het Italiaanse Staranzano? Oranje
sloot de voorronde in Poule A ongeslagen af. Gisteren
opende de ploeg de tweede ronde met een 10-1
overwinning tegen België. Marijn Crouwel sloeg 3-uit3, waaronder een tweehonkslag. Ook sloeg ze twee
punten binnen en scoorde eenmaal. Twee jaar geleden
was Marijn één van de medewerksters tijdens de
Honkbalweek en maakte ze deel uit van de groep die
toen de catering voor de vrijwilligers verzorgde. Bobbi
Scheurkogel scoorde driemaal voor Oranje. Nederland
werd hierdoor ongeslagen poule-winnaar. De ploeg van
hoofdcoach Saskia Kosterink speelt in de tweede ronde
ook nog tegen Duitsland en Ierland.
*****
U weet het inmiddels, tijdens deze Week verschijnt
Leesvoer alleen maar als digitale versie. Regelmatig
laat de redactie geluiden horen dat we over twee jaar
gewoon weer een papieren versie willen hebben.

*****
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Ook van verschillende toeschouwers horen we deze
geluiden. De Honkbalweek is een groen toernooi, want
we willen zo min mogelijk papieren overlast creëren.
Daar staan wij als redactie natuurlijk achter, maar wat
is er nou lekkerder dan even op je gemak op het terrasje
of op de tribune door het Leesvoer bladeren? De kans
wordt dan ook steeds groter dat er over twee jaar ook
daadwerkelijk weer een papieren versie zal komen. Maar
ook daar willen we dan een actie aan verbinden, zodat
de echte liefhebbers en verzamelaars ook daadwerkelijk
met het Leesvoer naar huis gaan. Het wordt dan een
soort Leesvoer-passepartout, waarop iedereen zich kan
inschrijven. We houden u op de hoogte!

Inomata speelde zelf honkbal in zijn college-tijd en dat
toonde hij met het gooien van een fraaie slagbal.
*****
Na vandaag wordt de voorronde afgesloten. Morgen
(vrijdag) begint de finaleronde. Het Nederlands team is
vandaag vrij en speelt in elk geval morgenavond. Kleden
we ons morgen allemaal in het oranje om onze jongens
aan te moedigen????
*****
We blikken vast even vooruit naar komende
zaterdagavond. Dat wordt namelijk een spektakel. We
hopen natuurlijk ook op het veld, maar zeker na afloop
van de wedstrijd. Na de wedstrijd zal er namelijk een
enorm vuurwerk volgen, uitgevoerd door de vuurwerkprofessionals van DG-Experts. Het vuurwerk is een
kadootje van de Honkbalweek-organisatie als bedankje
aan de toeschouwers en de vele vrijwilligers die aan de
Week meewerken.

*****
Natuurlijk was er ook gisteren weer een ceremoniële
eerste bal voor aanvang van de wedstrijden. Voor de
middagwedstrijd tussen Chinese Taipei en Duitsland
waren er zelfs twee. Toen waren het vader en zoon
Andy en Jason Houtkamp die de eerste bal gooiden.
We constateerden dat de outside curve van Andy toch
wel wat uit de koers was, maar de fastball van Jason
kwam keurig in de handschoen van de catcher. Andy en
Jason vormden tijdens de wedstrijd het announcersduo, een unieke combinatie dus. Met het laten gooien
van de eerste bal door dit duo eerde de organisatie alle
vrijwilligers. ‘s Avonds gooide de heer Hiroshi Inomata,
de Ambassadeur van Japan, de eerste bal voor aanvang
van de wedstrijd tussen Japan en Nederland. De heer
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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

20

#
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
23

#
17
19
11
15
20
14
18
21
16

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

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

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

#
27
22
25
12

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

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

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

#
4
24
2
5
7
3
6
9

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

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

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

#
8
10
1

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

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

TEAM
Meiji Univ.
Hosei Univ.
Ritsumeikan Univ.

#
50
53
52
51

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

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

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

#
30
12
16

CATCHERS		
Gianison BOEKHOUDT
Max CLARIJS		
Rodney DAAL		

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

#
77
7
5
18
23

INFIELDERS		
B/T
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

