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Smullen in het Pim Mulier!
was een kraker om U tegen te zeggen. Italië kwam in de
eerste helft van de tweede inning op een 1-0 voorsprong
en toen was het nagelbijten voor het Nederlandse publiek.
In de zevende Nederlandse slagbeurt was het Yurendell de
Caster die als pinch-hitter de gelijkmaker binnensloeg. In de
achtste inning scoorden beide ploegen niet, en in de negende
inning zag het er aanvankelijk naar uit, dat we naar de vierde
verlenging van het toernooi zouden gaan. Vier wijd is iets dat
je bij een gelijke stand in de negende inning eigenlijk niet wilt
hebben, maar met tweemaal vier wijd, een doorgeschoten bal
en nog een opzettelijk vier wijd had Nederland drie honken
bezet met nul uit. Na de eerste nul leek een dubbelspel een
einde te maken aan de uitgelezen kans voor Nederland om
de wedstrijd te beslissen. Yurrendell de Caster was echter
opnieuw het goudhaantje door het winnende punt (2-1)
binnen te slaan.

Vrijdag 20 juli 2018, Nederland speelt en dus weer een
uitverkocht huis. Op de achtste dag van de 29ste Honkbalweek
Haarlem is het Nederland tegen Italië. Gisteren was het een
drukke dag in het Pim Mulier honkbalstadion. Om 11:00 uur
was het een vroegertje voor Duitsland en Cuba. De Cubanen
hadden nog niet het genoegen om een wedstrijd te winnen,
maar hadden nu toch nog wat geluk gevonden. Debutant
Duitsland werd met 7-1 verslagen. Om 15:00 uur speelden
Japan en Chinese Taipei tegen elkaar. Japan was veel te sterk
getuige de 8-1 winst. De avondwedstrijd ging zoals gezegd
tussen de nummer drie uit de eerste ronde Nederland en de
nummer vier Italië.

Eergisteren verloor Cuba nog in zeven innings van Chinese
Taipei. Gisteren tegen Duitsland was Cuba te sterk voor onze
oosterburen. Duitsland beëindigt daarmee deze Honkbalweek
als zesde en laatste. Gezien het vertoonde spel toch wel een
klein beetje verrassend. Duitsland heeft wel aangetoond een Voor wat betreft het aantal runs staan we nu op 131 en dat
aanwinst te zijn voor de Honkbalweek en dus ook in 2020 levert na zeventien wedstrijden een toernooigemiddelde op
tijdens de 30ste Honkbalweek Haarlem maar uitnodigen, van 7,706 runs per wedstrijd. Nog 37 runs te gaan in drie
zeggen we. Japan en Chinese Taipei traden om 15:00 uur wedstrijden om op acht runs per wedstrijd te komen. Het
Nederlandse tijd, Prime Time in Tokyo en Taipei, aan in het aantal homeruns staat na gisteren op negen hekklappen.
strijdperk. Japan won met 8-1 en liet daarmee overtuigend Japan heeft er drie geslagen, Nederland en Cuba en Chinese
zien, met maar één doel naar Haarlem gekomen te zijn: “de Taipei elk twee.
29ste Honkbalweek Haarlem winnen”. De avondwedstrijd
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Morgen, zondag 22 juli, de laatste dag van de 29ste
Honkbalweek Haarlem. Om 14:00 uur de finale tussen Japan
en de winnaar van de wedstrijd tussen Chinese Taipei en
Nederland. Vandaag gaan we echter eerst de wedstrijd zien
tussen Italië en Cuba om de vierde en vijfde plaats. Vanavond
is het Chinese Taipei tegen Nederland. De verliezer van die
wedstrijd is derde.
We wensen u weer 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 (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

FINAL

2-12 (7)
3-1

STANDINGS

W-L

July 20, 2018* 11:00h

16

GERMANY - CUBA

1-7

1

JAPAN

5-0

July 20, 2018* 15:00h

17

JAPAN - C. TAIPEI

8-1

2

CHINESE TAIPEI

4-1

July 20, 2018* 19:00h

18

NETHERLANDS - ITALY

2-1

3

NETHERLANDS

3-2

July 21, 2018

14:00h

19

ITALY - CUBA

4

ITALY

2-3

July 21, 2018

19:00h

20

C. TAIPEI - NETHERLANDS

5

GERMANY

1-4

July 22, 2018

14:00h

21

JAPAN - Winner 20

6

CUBA

0-5

* THE NETHERLANDS ALWAYS PLAY AT 19:00H
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GAME RECAP #16: DUITSLAND - CUBA
VRIJDAG 20 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig | Eerste pitch: 11:00 uur
Toeschouwers: kleine duizend

De vrijdagochtendwedstrijd ging tussen de teams die in de
voorronde van de 29e Honkbalweek Haarlem op de vijfde
en zesde plaats eindigden. Duitsland (nummer 5) stond
tegenover het toch wel tegenvallende Cuba (nummer 6), dat
in de eerste vijf wedstrijden zonder winst bleef. Duitsland
wist eenmaal tot winst te komen. Dat was op zaterdag,
de tweede speeldag van het toernooi. Op die dag stonden
Duitsland en Cuba ook tegenover elkaar. Duitsland was de
dag ervoor begonnen met 0-6 nederlaag tegen Nederland,
voor Cuba was het de eerste wedstrijd van deze Week.
Duitsland won nipt met 5-4 in wat misschien wel de eerste
Duitse zege op Cuba in de historie was.

hierdoor op de zesde plaats eindigde en is uitgespeeld. Cuba
speelt nu zaterdagmiddag om 14.00 uur tegen Nederland, dat
vrijdagavond verloor van Italië.
Het was Cuba dat als eerste het honk bereikte in de
openingsslagbeurt. Met Wesley Roemer als startende werper
voor de Duitsers plaatste Ariel Sanchez Sanchez met twee
uit een fraaie stootslag-honkslag, maar hij kwam niet verder
dan het eerste honk. De Cubaanse starter Leandro Martínez
Figuera schakelde drie Duitse slagmensen op rij uit in zijn
eerste inning op de heuvel.
Cuba kreeg een mogelijkheid ‘iets’ te doen in de tweede
slagbeurt. Lazaro Cedeño Gonzalez opende met een
honkslag, maar de Duitse verdediging maakte hierna een
keurig dubbelspel op een harde line drive-grounder van Yasiel
Santoya Zulueta. Cuba kwam even later in scoringspositie
toen Jorge Aloma Herrera een tweehonkslag in links-midveld
deponeerde, maar hij strandde uiteindelijk ook, want Roemer

Cuba wilde ongetwijfeld met een goed gevoel afsluiten. De
winnaar komt immers nog eenmaal in actie, voor de verliezer
was het toernooi afgelopen. Uiteraard wilde ook Duitsland
nog wel een keer in actie komen. Dus waren de ingrediënten
aanwezig voor een leuke wedstrijd. Cuba sloeg in de negende
inning toe en won met 1-6. Dat betekende dat Duitsland
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In de vierde inning leidde wat nonchalant Cubaans honklopen
tot een dubbelspel. Sergio Barthelemy Correoso opende met
een honkslag, maar vertrok vervolgens vanaf het eerste
honk op een line drive richting linksveld van Lazara Cedeño
Gonzalez. Daar maakte linksvelder Simon Gühring een fraaie
diving catch. In plaats van zo snel mogelijk terug te keren naar
het eerste honk stopte Barthelemy halverwege, spreidde zijn
armen (waarschijnlijk denkende dat de bal via de grond was
verwerkt) en werd simpelweg uitgetikt door eerste honkman
Max Boldt. Barthelemy en Cedeño bleven even samen bij het
eerste honk staan, vol verbazing dat de bal was gevangen,
maar dat was toch echt zo! Yasiel Santoya Zulueta volgde met
de zesde Cubaanse honkslag, maar hij werd de vierde loper
die achterbleef op het honk.

sloot af met een strikeout. Duitsland kreeg zijn eerste
loper in scoringspositie in de tweede helft van de tweede
inning, maar was eveneens niet succesvol. Simon Gühring
opende met een honkslag en werd verder gebracht met een
opofferingsstootslag. Maar even later ging het mis. Gühring,
die een aantal jaar geleden in de Nederlandse hoofdklasse
speelde voor het Haagse ADO, zo hoorden we in de ‘Dag
7’-editie van de Luistervoer Podcast, werd namelijk op het
derde honk uitgeschakeld tijdens een steelpoging. Philip
Schulz volgde nog met een honkslag, maar net als in de eerste
inning sloot Martínez af met een strikeout.
In de derde inning kwam Cuba voor de derde keer op rij op
het honk, maar voor de derde keer gebeurde dat nadat
reeds twee slagmensen waren uitgeschakeld. Dainier Galvez
Guerra sloeg een honkslag, maar een prima actie van eerste
honkman Max Boldt sloot de inning af. Ook Duitsland kwam
weer op het honk in hun derde slagbeurt, eveneens met twee
uit. Eric Brenk sloeg toen een honkslag en hij leek de derde
nul te worden tijdens een steelpoging, maar dat eindigde in
een slordige Cubaanse fout. Brenk bleef achter op het tweede
honk. En dus was het na drie innings nog steeds puntloos.

Hoewel de Duitse verdediging een aantal fraaie staaltjes
liet zien, was Cuba aanvallend de meest productieve ploeg.
Zo kreeg de ploeg in de eerste helft van de vijfde inning
alle honken in bezit. Franklin Aballe Sanchez opende met
een honkslag en werd in scoringspositie gebracht met een
opofferingsstootslag. Volgende slagman Anibal Medina Pérez
sloeg een lastige bal richting korte stop, die eindigde in een
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werperswissel, want Frank Medina Garcia nam het over. Die
verwerkte keurig een ‘comeback-grounder, waarop beide
lopers opschoven. Vervolgens werd een gedwongen loop
opgezet via opzettelijk vier
wijd voor Maik Ehmcke.
Met de honken vol werd
Yudiel Rodríguez Leon
naar de heuvel gehaald
voor de confrontatie
met pinch-hitter Marco
Cardoso.
Rodríguez
schakelde Cardoso met
drie slag uit en had
daarmee zijn werk gedaan,
want er volgde opnieuw
een wissel. Dit keer nam
José Garcia Sanches het
heuvelwerk over, maar de
vierde Cubaanse werper
in deze inning was minder
succesvol. Garcia werd
begroet met een honkslag
die Ahrens in staat stelde
de gelijkmaker te scoren.
Garcia herstelde zich,
sloot af met drie slag,
zodat er drie lopers achterbleven, maar de stand was wel
weer in evenwicht, 1-1.

fout. Met twee uit kwamen alle honken bezet na vier wijd voor
Ariel Sanchez Sanchez. Even later opende Cuba de score toen
Sergio Barthelemy Correoso werd geraakt door een worp van
Wesley Roemer. Het was
pas de derde keer tijdens
dit toernooi dat Cuba op
voorsprong stond in een
wedstrijd. De MiddenAmerikanen
slaagden
er echter niet in de
voorsprong uit te breiden,
want Roemer sloot af
met een strikeout, zodat
drie lopers achterbleven.
Duitsland kreeg de kans de
achterstand ongedaan te
maken in de zesde inning.
Met twee uit sloeg Max
Boldt een tweehonkslag
‘down the leftfield line’,
maar hij kwam niet verder
dan het tweede honk.
Net als in elke voorgaande
inning kwam Cuba ook
in de zevende slagbeurt
weer op het honk. Anibal Medina Perez opende met een
honkslag en werd daarmee de achtste Cubaanse slagman in
dit duel die een honkslag liet noteren. Hoewel het Cubaanse
honkbal door de jaren heen altijd bekend stond om de
slagkracht werd in de derde inning op rij een succesvolle
opofferingsstootslag geplaats. Resulteerde dat in de vijfde
inning in het openingspunt, in zowel de zesde als de zevende
slagbeurt strandde de loper op het tweede honk.

In de negende inning kreeg Cuba voor de tweede keer in
dit duel alle honken in bezit. Net als in de vijfde slagbeurt
resulteerde dat in een punt, maar nu brak Cuba het duel
volledig open met een 6-run rally. Pinch-hitter Jorge Yhonson
Dixon begon met een honkslag, waarna werper Wesley
Roemer een opofferingsstootslag van Eduardo Blanco Diaz
(de enige Cubaan zonder honkslag). Cuba ging vervolgens
opnieuw voor het korte werk, want de lopers schoven op na
een geslaagde sac-bunt van Anibal Medina Perez.

Na de ‘seventh inning stretch’ kwam voor het eerst sinds
de tweede inning de Duitse openingsslagman op het honk.
Vincent Ahrens dreunde de bal diep het rechts-midveld in
voor een lead-off double. Het werd de eerste inning waarin
Cuba het echt lastig kreeg, want de Duitsers zetten niet alleen
de honken vol, ze maakten ook de achterstand ongedaan.
Philip Schulz kreeg vier wijd, wat werd gevolgd door een

Opzettelijk vier wijd voor volgende slagman Dainier Galvez
Guerra creëerde daarna een gedwongen loop, maar betekende
ook het einde van de wedstrijd voor Wesley Roemer. Bij het
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van hun wedstrijden.
Duitsland kon dit niet meer ongedaan maakte en eindigde
zodoende op de zesde plaats, terwijl Cuba zaterdag nog een
keer in actie zal komen.

verlaten van de heuvel kreeg hij terecht een daverend applaus
van de toeschouwers, want Roemer had het uitstekend
gedaan. Sascha Koch nam het over en een lastige grounder
van Ariel Sanchez Sanchez volgde. Er volgde wat haastig
veldwerk bij een poging de loper op thuis uit te schakelen en
dat resulteerde in een fout, een punt en een voorsprong voor
Cuba.

PLAYER OF THE GAME: Wesley ROEMER

Een strikeout leverde even later de tweede nul op, maar
daarna haalde Lazara Cedeño Gonzalez stevig uit en sloeg
een ‘baseclearing double’, goed dus voor drie punten, zodat
de stand op 1-5 kwam. De rally was nog niet over, want er
werd ook weer gescoord op een honkslag van Yasiel Santoya
Zulueta. Na een nieuwe werperswissel bracht Cuba de stand
vrijwel ‘out of reach’, want hij moest een RBI-double incasseren
van Jorge Aloma Herrera en dat bracht de stand op 1-7. Met
veertien honkslagen sloeg Cuba de meeste honkslagen in één
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GAME RECAP #17: JAPAN - CHINESE TAIPEI
VRIJDAG 20 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig | Eerste pitch: 15:00 uur
Toeschouwers:

Toen was het zover, de eerste wedstrijd met finaleimplicaties stond op het programma op de vrijdagmiddag.
Japan en Chinese Taipei mochten het uitvechten voor
een plek in de finale. De eerste bal werd geworpen door
voormalig scheidsrechter Bas van der Peet, die vanuit zijn
rolstoel liet zien dat MS het gooien van een eerste worp niet
in de weg hoeft te staan. De staande ovatie van het publiek
en het applaus van het voltallige Japanse infield maakten
een fraai plaatje.

liep tijdens het duel namelijk ook een prijsvraag: “Hoeveel
stootslagen legt Japan tijdens dit duel neer?” Als tie-breaker
moest ook het aantal pick-offs van Japan genoemd worden.
Na twee innings stond de teller voor stootslagen nog op nul,
maar de pickoffs al op vijf!

Wataru Matsumoto, de rechtshandige werper van Japan, zou
het gaan opnemen tegen Sheng Feng Wu, de side-armer van
Chinese Taipei. Matsumoto was 1-0 dit toernooi, met een
0.00 ERA (7 IP, 9 strikeouts, 0 walks). Sheng Feng Wu was
voorafgaand aan het duel 0-1, maar ook met een 0.00 ERA
(7.1 IP, 5 strikeouts, 0 walks).

Taipei scoorde als eerste. De ploeg deed dat met twee uit in de
derde inning, via een honkslag van Chiang, een tweehonkslag
van Lin en een wilde worp scoorden het eerste punt.
Matsumoto was in de problemen en de Japanners waren not
amused. Nadat Matsumoto uit de inning was gekomen, hield
de manager een praatje met zijn voltallige team, buiten de
dug-out.

De Japanners probeerden het wel in de tweede inning, maar
Tatsumi stootte twee keer mis en kreeg daarna swingend drie
slag.

Het duel had niet alleen implicaties voor de finale, maar ook
voor de vaste luisteraars van de Luistervoer-podcast. Er

Die peptalk hielp, want vanaf dat moment ging de Japanse
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liedjes, trommels en spreekkoren klonken tot het einde van de
wedstrijd over de tribune.

ploeg vele malen beter spelen. Het resulteerde in een knaller
van een vijfde inning van de Japanners, die maar liefst zeven
keer scoorden in hun helft.
Tatsumi startte de inning met een enorme homerun naar
het rechtsveld, die zelfs
zonder de hulp van de
wind nog wel over de
muur gevlogen zou zijn.
Ito volgde met een single,
waarna de Taipei-coach
genoeg
gezien
had.
Werper Wu moest het
veld ruimen voor Huang,
maar die laatste bleek
niet bepaald een goede
zet. Katsumata stootte
Ito een honk verder, maar
bereikte zelf ook veilig
het honk door een error
van de werper, die de bal
weggooide.

Een inning later schoven de Japanners nog een punt over
de plaat en in de achtste
inning probeerde Taipei
nog wat terug te doen,
maar
Hiroshi
Kaino
pitchte de Japanners uit
de problemen, zoals hij
dit toernooi al vaker heeft
gedaan.
Japan haalde als eerste
team dus de finale.
Chinese Taipei maakt zich
nu op voor de herkansing
op zaterdag.
PLAYER OF THE GAME:
Ryosuke TATSUMI

De Japanse manager moet
ook gedacht hebben:
“Never change a winning
formula”, want ook Umino
legde een stootslag neer.
Hetzelfde voltrok zich:
Huang gooide de bal weg.
Ito scoorde eenvoudig en
de overige lopers schoven
een honk op. Lopers op
twee en drie, een 2-1
voorsprong, maar een
Japan dat nog lang niet
klaar was.
De derde Japanse bunt
van de inning scoorde
Katsumata, Sato sloeg
met een single nog twee
man over de plaat en
Tatsumi, voor de tweede
keer aan slag, sloeg nóg eens twee man over de plaat in de
inning. De Japanners zetten 7 runs op het scorebord in de
vijfde inning en braken het verzet van de Taipei. Ongeacht de
stand bleven de fans onafgebroken achter hun land staan. De
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GAME RECAP #18: NEDERLAND - ITALIË
VRIJDAG 20 JULI 2018, PIM MULIERSTADION HAARLEM, NEDERLAND
Weer: Zonnig | Eerste pitch: 19:00 uur
Toeschouwers: VOL!

Het is een klassieker. Misschien wel dé klassieker. Nederland
tegen Italië is een duel dat al veel heeft losgemaakt door de
decennia heen. Vrijdagavond in Haarlem stond er veel op
het spel. De winnaar krijgt zaterdag nog een kans zich te
plaatsen voor de finale. De verliezer weet dat na zaterdag
het toernooi voorbij is. Orlando Yntema kreeg de taak de bal
voor Nederland als eerste op te nemen. Alessandro Maestri
startte voor Italië.

Nederland leed ook deze avond weer aan het LOB-syndroom.
De ploeg zette wel lopers op de honken, maar de aanval
stokte zodra één of twee bezet waren. De wedstrijd vloog dan
ook voorbij, want ook Yntema was overwegend in staat de
Italianen onder controle te houden. Na vier volledige innings
stonden er vier Italiaanse en één Nederlandse ‘hit’ op het
bord, maar het duel boeide eigenlijk elke inning weer.
Hoewel de Kingdom-aanval natuurlijk niet bepaald indruk
maakte in de eerste innings, moet ook gezegd worden dat
werper Maestri de Oranjeploeg volledig onder de duim hield. De
Italiaan wisselde snelheid, locatie en pitchsoort voortdurend
af en genereerde vrijwel alleen maar zwak contact.

De sfeer in het Pim Mulier was ongekend. Het stadion was
uitverkocht, het publiek in een vrijdagavondsfeer, kortom:
de tribune kraakte. Het was dan ook verrassend dat Italië
brutaal de leiding nam in de tweede inning, maar er moest
wel een error van Stijn van der Meer aan te pas komen. De
kortestop kreeg een ideale dubbelspelbal op zich afgeslagen,
maar frommelde het fielden en gooide fout aan op één. De
honken liepen daardoor vol met Italianen en Mercuri sloeg
een ground-out naar twee voor het eerste Italiaanse punt.

Yntema stond intussen ook een uitstekende pot te gooien,
maar in de zesde inning liep hij tegen wat tegenstand op.
Met een loper op één sloeg Federico Celli een tweehonkslag
naar links, wat lopers op twee en drie zette met twee nullen.
Pitching coach Robin van Doornspeek kwam even praten met
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Foto: Henk Seppen

pinch-hitter Yurendell Decaster bracht het stadion in extase.
De veteraan sloeg de eerste pitch die hij zag hard over de
grond, door het midden, voor een honkslag. Leonora scoorde
eenvoudig (en was HYPED) en het was 1-1. Van der Meer
sloeg een pop-uit naar drie voor het einde van de inning, maar
de schade was aangericht en wie weet kon Nederland nu
eindelijk iets aanrichten tegen de Italiaanse bullpen.

zijn werper, die daarna de derde nul wist te krijgen via een
fraai block van Dwayne Kemp. De Nederlandse bullpen was
echter aan het werk gegaan, dus het leek erop dat Yntema’s
dag erop zat.
De werper mocht echter in de zevende inning nog beginnen,
maar er werd dusdanig hard contact gemaakt op het
werpen van Yntema dat Nederland naar de bullpen ging.
Ytntema gooide 6.2 innings, waarin hij één (onverdiend)
punt tegenkreeg, twee keer vier wijd gooide, twee strikeouts
noteerde en zes honkslagen tegenkreeg.

Voordat de Italianen daadwerkelijk naar de reservewerpers
grepen, was het ‘all Kemp, all the time’. Dwayne Kemp, één
van de beste Nederlandse spelers dit toernooi, was de grote
held van de achtste Italiaaanse slagbeurt. Met één uit en
lopers op één en drie sloeg Celli een keihard linedrive naar
drie, die niet alleen geweldig gepakt werk door Kemp, maar
de derdehonkman dook naar het derde honk om Vaglio eraf te
dubbelen en de inning te beëindigen.

Lars Huijer nam het over van Neerlands nummer 40 en begon
omineus aan zijn optreden. Zijn tweede pitch raakte Nico
Garbella in de zij en bracht Chris Colabello naar de plaat, maar
Huijer gooide een strikeout en maakte veilig een einde aan de
inning.

Kemp was opnieuw bijna de grote man in de achtste
Nederlandse inning. Hij sloeg een bal hoog en ver richting de
warning track, maar een geweldige over-the-shoulder catch
van Sebastian Poma betekende het einde van de inning. Kevin
Kelly nam het werpen over van Huijer en was scherp. Een

De inning erna kon Nederland dan eindelijk iets terugdoen
tegen de fenomenaal gooiden Maestri. Een single met één
uit van Leonora en een vrije loop voor Boekhoudt zette lopers
op het eerste en tweede honk. Urbanus kreeg drie slag, maar
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zachte pop-out, een strikeout, een vrije loop en een groundout
maakten licht werk van de Italianen in de eerste helft van de
negende inning.

Yurendell Decaster die de eerste pitch die hij zag door het
midden sloeg. Even leek de Italiaanse kortestop een kans
te hebben op een dubbelspel, maar de bal vloog langs de
Italiaan het buitenveld in. Lampe scoorde en Team Kingdom
versloeg de Italianen 2-1. Het was een absolute thriller, dus
de ontlading was enorm.

En toen was daalde de magie neer over Pim Mulier.
Waar Nederland de gehele wedstrijd niet in te brengen had
gehad tegen Maestri, was dat in de negende inning tegen Alex
Bassani wel anders. Gilmer Lampe verdiende een vrije loop en
het feit dat de leadoff-man op de honken stond, leek Bassani
te verwarren. De pitcher en catcher van Italië hadden de boel
niet op dezelfde pagina. Een wilde worp en een doorgeschoten
bal later stond Lampe op drie met nul man uit. Dat kon toch
niet foutgaan?

Nederland neemt het nu vanavond op tegen de Chinese Taipei
waar het eerder in het toernooi van verloor. Mocht Nederland
de Aziaten willen verslaan en op zondag tegen Japan in de
finale staan, zal de ploeg van Evert-Jan ‘t Hoen beter moeten
omgaan met lopers op de honken. Toch is het gevoel daar: dit
Nederlands team kan nog wel eens doorstomen.
W: Kevin KELLY
L: Alex BASSANI

Dudley Leonora volgde vervolgens met vier wijd en Gianison
Boekhoudt kreeg een opzettelijke vrije loop. Nick Urbanus
popte de bal uit naar de catcher, maar het was opnieuw

PLAYER OF THE GAME: Yurendell DECASTER
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Guus van Dee

HEEFT GEEN TWIJFELS
Zijn naam is al verschillende keren voorbij gekomen, hij
introduceert bijna alle ‘eerste-bal-gooiers’ en hij is dit jaar
voor het eerst voorzitter van het organisatie-comité van de
Honkbalweek Haarlem. We hebben het natuurlijk over Guus
van Dee.

werd in 2007 in de Hall of Fame gekozen, maar overleed
helaas in 2014 op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van
speekselklier-kanker. Na zijn terugkeer in Nederland was
Van Dee als honkbalcoach ondermeer nog actief bij Sparks
Haarlem, Kinheim en Badhoevedorp.

In de jaren zeventig honkbalde Guus van Dee (voornamelijk als
outfielder) bij Terrasvogels met wie hij één seizoen (1979) in
de hoofdklasse uitkwam en waar hij later coach was. ,,Jules de
Pierre was onze coach en we wonnen maar twee wedstrijden,
allebei van ABC uit Amsterdam’’, kijkt Van Dee terug op het
enige hoofdklasse-seizoen van Terrasvogels.

De band tussen Guus van Dee en de Haarlemse Honkbalweek
gaat ver terug, naar het begin van de jaren zeventig uit de
vorige eeuw. Tussen 1974 en 1988 was Guus al één van de
medewerkers tijdens zeven Haarlemse Honkbalweken. In die
periode is hij liaison officer geweest van Zuid-Korea en de uit
de Verenigde Staten afkomstige (college)teams van UCLA,
Iowa en de Sullivans. In 1982 was hij de liaison officer van de
nationale ploeg van de USA. Voor de nationale ploeg van de
USA vormde de Honkbalweek de laatste voorbereiding op het
daarnavolgende Wereldkampioenschap in Seoel (Zuid-Korea).
In Team USA speelden toen latere Major Leaguers Chris Sabo
en Wally Joyner. Daarnaast was Guus van Dee voorzitter van
drie edities van de Haarlemse Softbalweek.

In 1988 was Van Dee leraar lichamelijke opvoeding op San
Diego State University in de USA, waar hij één van de coaches
werd van het honkbalteam. ,,Ik heb batting practice staan te
gooien op Tony Gwynn’’, vertelt Guus over de outfielder die
toen voor SDSU uitkwam, maar later een grootheid werd in
de Major League als speler van de San Diego Padres. Gwynn
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Honkbalweek. Er is subsidie voor zes jaar toegezegd met
daarbij een hoofdrol voor sportwethouder Merijn Snoek. ,,Hij
was echt de duwer van de haalbaarheidscommissie’’, aldus
Van Dee.

,,Het Honkbalweek-virus was dus al lang in mij aanwezig toen ik
het verzoek kreeg voorzitter te worden’’, vertelt Guus van Dee.
,,Ik vond het heel jammer toen ik las dat men wilde stoppen
en was ook niet betrokken bij de haalbaarheidscommissie die
onderzocht of er een toekomst was voor de Honkbalweek.
Ik volgde het wel op afstand. Toen ik eind september, begin
oktober 2017 terugkwam van vakantie was ik blij toen ik
hoorde dat de haalbaarheidscommissie had besloten wel een
Honkbalweek te organiseren in 2018.’’

Toen het duidelijk werd dat er ook in 2018 weer een
Honkbalweek zou komen waren de reacties vanaf het
begin gelijk positief. Van Dee: ,,Dat merkten we aan de
ballenactie die we organiseerden, maar ook aan reacties op
onze nieuwsbrieven en berichten op Facebook. De publieke
belangstelling is goed, we waren al tweemaal uitverkocht. We
hebben nog één volle dag nodig en dan zijn we er bijna wat de
begroting betreft’’.

Van Dee werd vervolgens benaderd door de Haarlemse
sportcoryfee Henk Uildriks, die ondermeer zo’n twintig jaar
betrokken was bij de Koninklijke HFC (voetbal). ,,Hij vroeg me
of ik voorzitter wilde worden.
Ik wilde graag bijdragen en had er ook de tijd voor. Ik wist
door mijn ervaring als liaison officer en het leiden van drie
Softbalweken wat er op me af zou komen. En als lid van het
bondsbestuur was ik nauw betrokken bij de organisatie van
het WK honkbal in Nederland in 2005. Uiteraard moest ik het
even bespreken met mijn vrouw, maar binnen drie dagen kon
ik hem vertellen dat ik het ging doen. Dat is iets waar je niet
lang over hoeft na te denken.’’

Guus van Dee noemt zijn comité een ‘’stelletje Haarlemse
honkbalgekken’’. Hij voegt toe: ,,Maar niet alleen wij zijn van
die honkbalgekken. Kijk maar eens om je heen. Mensen die
van heinde en verre komen en vroeg in het stadion zijn. Die het
gevoel hebben deel uit te willen maken van de Honkbalweekcommunity. Daar doen we het voor!’’ (MS)

Heeft hij sindsdien nog twijfels gehad? ,,Geen moment’’, zegt
Van Dee. ,,Ik heb nooit twijfels, dat is ook mijn instelling.
Twijfels brengen je nooit verder. Voor mezelf had ik me
voorgenomen er alles aan te doen wat in mijn vermogen ligt.
Ik geloofde er in!’’
Van Dee gaat verder: ,,Toen er minder dan een jaar geleden
definitief het groene licht kwam voor de Honkbalweek 2018
zijn er afspraken gemaakt dat er hierna in elk geval nog twee
zullen komen, dus in 2020 en 2022. Het is de bedoeling dat ik
de volgende ook zal leiden, maar uiteraard hangt het er van af
hoe het dan natuurlijk fysiek gaat. Wel ben ik een voorstander
van een geplande verjonging. Je moet nu al zorgen voor de
toekomst. Ik doe er zeker twee. De volgende keer mogelijk
met een ‘meeloper’, iemand met wie je iets kunt opstarten en
die het daarna kan overnemen.’’
Het organisatie-comité onder leiding van Guus van Dee begon
vrijwel met een schone lei. Toen de haalbaarheidscommissie
had vastgesteld dat er een nieuw toernooi zou komen kwamen
er al gelijk toezeggingen van sponsors. Ook de Gemeente
Haarlem speelde een belangrijke rol in de ‘doorstart’ van de
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HONKBALLEN VOOR KIKA!
Zaterdag 22 september is het zover: het junioren-2
honkbalteam van Amsterdam Pirates gaat 16 uur honkballen
voor de stichting KIKA. En u kunt ons daarbij helpen!

WAAR
Amsterdam Pirates, veld 1
Herman Bonpad 5
067 SN Amsterdam

Hoe? Dat kan op verschillende manieren:
WANNEER
Zaterdag 22 september 2018

Wij zijn op zoek naar honkbalteams die voor minimaal 10
euro p.p tegen Pirates willen honkballen. We hebben blokken
van 1½ uur en iedereen is welkom!

TIJDSTIP
06.00 uur – 22.00 uur

Scheidsrechters. Altijd al op het hoofdveld van Amsterdam
Pirates scheidsrechter willen zijn? Dat kan nu, maar…. ook dat
kost geld. Natuurlijk ‘Alles voor KIKA’!

Voor vragen kunt contact opnemen met:
Györgyike Horvath
06-29424248
gyorgyike61@hotmail.com

Scorers, we hebben er veel nodig voor acht wedstrijden maar
ook hier is de regel: ‘Alles voor KIKA!
Altijd al bat-boy of bat-girl willen zijn, ook dat is mogelijk deze
dag, maaaaaaaar u raadt het al, ‘Alles voor KIKA’!
Ook is het mogelijk om als gastspeler bij Amsterdam
Pirates Junioren-2 een inning of wedstrijd te komen spelen,
maar ook hier weer ‘Alles voor Kika’!
Op deze dag zullen er loten verkocht worden en kunt U
mooie prijzen winnen.
Omdat wij geen geld willen uitgeven, maar alleen willen
incasseren, raden wij u aan om met een volle knip te komen.
Alle giften zijn natuurlijk zeer welkom, groot en klein, want
‘Alles voor KIKA’.
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Honkbalweekhistorie
1934: De eerste interland...

in een echte wedstrijdsfeer, het spel onder den aandacht vban
de aan het R.C.H. toernooi deelnemende voetbalclubs.’’

Ergens in 1918 speelde een ‘Nederlands honkbalteam’ voor
het eerst een ‘internationale’ wedstrijd. De tegenstander was
een ploeg bestaande uit Canadese militairen, die vanwege de
Eerste Wereldoorlog in Den Haag waren gelegerd. In latere
jaren speelde de nationale ploeg tegen bemanningen van
Amerikaanse oorlogsschepen die de haven van Amsterdam
aandeden. De nationale werd samengesteld uit spelers
afkomstig van vier Amsterdamse verenigingen die toen
samen de Nederlandsche Honkbal Bond vormden.

Men schrijft verder: ,,Een maal per jaar verkeert een groot deel
van de Nederlandsche sportliefhebbers in een abnormalen
geestestoestan en wel als de voetbalwedstryd tusschen de
vertegenwoordigende teams van Holland en België wordt
gespeeld. Heel ons land heeft de Holland-België koorts.
Zoo is het thans, doch zoo was het niet, toen ruim 30 jaar
geleden voetbal de wereld nog veroveren moest. Met honkbal
zyn we thans op het punt, waarop voetbal 30 jaar geleden
was. Weinig vereenigingen, nog weinig, doch groeiende
belangstelling, doch een geweldig enthousiasme by hen, die
door den honkbalbacil zyn aangetast’’.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw groeide
het aantal verenigingen en dus ook de bond, maar echte
interlands waren nog niet gespeeld. De allereerste interland
stond op het programma in 1934 en de aanleiding was vrij
bijzonder.

De negental-commissie van de Bond wijst de volgende spelers
aan voor de eerste interlandwedstrijd: werper Moll (HHC),
catcher Hunik (Haarlem), eerste honkman Van Heeswijk
(Blauw-Wit), tweede honkman Baas (HHC), derde honkman
Wulfhorst (Haarlem), korte stop Pijnakker (HHC), linksvelder
Stam (Ajax), midvelder Parson (Haarlem), rechtsvelder
Bonneveld (Ajax). De reserve-spelers zijn Van den Heuvel
Rijnders (Haarlem), Hartig (HHC), Veenhof (Haarlem), M.C.
Bakker (Quick) en Ten Siethoff (Blauw-Wit).

Begin augustus ontvangt het Bondsbestuur een opmerkelijk
verzoek. Toenmalig bondsvoorzitter Emile Bleesing schreef
hierover het volgende: ,,Wij wisten dat er in Amerika, in
Japan, op de Philippijnen en zelfs in Nederlandsch Indië,
Engeland en Frankrijk honkbal wordt gespeeld. Dat echter
ook in België ons spel beoefend werd was ons en met ons
alle Nederlandsche honkballers volkomen onbekend. En daar
komt nu plotseling een brief van die Belgische sportgenooten
uit de lucht vallen met het verzoek of de Hollanders hen op 26
augustus a.s. kunnen ontvangen. Het spreekt vanzelf, dat het
bondsbestuur geen seconde heeft geaarzeld en onmiddellijk
heeft geantwoord dat zij van harte welkom zijn. Het schijnt
dat het Belgische team hoofdzakelijk bestaat uit Amerikanen,
welke in dienst zijn bij de Bell Telephone Mij.’’

Nederland wint de eerste interland met 21-12. In de eerste
inning opent Hunik met een tweehonkslag, de allereerste
honkslag in de Nederlandse interlandhistorie. Inmiddels
nadert de interlandlijst het getal van 900 wedstrijden. (MS)

De allereerste interland wordt op zondag 26 augustus gespeeld
op het veld van R.C.H., dat toen in Haarlem gesitueerd was. De
wedstrijd vormt een inter mezz van het door deze vereniging
georganiseerde voetbaltoernooi. Hierover schrijft men: ,,Er
worden dus op dien dag verschillende vliegen in één klap
geslagen. Onze honkballers spelen een fijnen wedstrijd, zij
bereiken met hun spel tal van sportliefhebbers, die misschien
nimmer honkbal hebben zien spelen en zij brengen bovendien,
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ORANJE BOVEN!
Intercontinental Cup, het World Port Tournament, Europese
kampioenschappen, Olympisch Kwalificatie-toernooi, de
Haarlemse Honkbalweek, Olympische Spelen in Athene in
2004 en in 2005, de World Baseball Classic en de European
Baseball Series.

Robin van Doornspeek is geboren op 25 februari 1981 in
Velsen en is de Pitching Coach van ons Nederlands team.
Robin is begonnen met honkbal in een peanutteam op
4-jarige leeftijd bij De Pino’s in IJmuiden. Lang heeft hij daar
niet gespeeld, want de familie Hurkmans haalde hem naar
Terrasvogels om daar zijn peanut-carrière voort te zetten. In
1993 mocht hij meedoen met het Nederlands Pupillenteam
op het Europees kampioenschap. Vanaf dat jaar werd hij
honkballer bij Kinheim in Haarlem. Hij speelde toen korte stop
en was ook pitcher. In 1997 debuteerde hij bij deze club in
de hoofdklasse, tevens was dat het jaar dat hij in Jong Oranje
debuteerde. In 1998 ging hij mee als pitcher
voor het
Europees kampioenschap in Tsjechië
en daar werd hij uitgeroepen tot
de meest waardevolle speler
van het toernooi.

In 2009 werd Robin benaderd om de junioren van de Rabbits
te coachen en dat heeft hij tot 2011 gedaan.
De vader van Robin, Jersey, was ook een hoofdklasse-speler
bij ondermeer Terrasvogels en Haarlem Nicols. In 2011 heeft
Robin daar nog een jaar gespeeld onder de hoede van zijn
vader. De cirkel was toen rond.
Vanaf 2013 was Robin pitching coach bij de Rookies van
Hoofddorp en nu ziet u hem acteren bij het Nederlands team.
De pitchers trainen drie keer per week van 10.00 uur tot
13.00 uur bij het CTO in Amsterdam en dan in de middag op
de velden van Amsterdam Pirates.
Robin is erg tevreden over zijn pitchers, het gaat tot nu toe
volgens plan. Na de vijfde inning (ongeveer 80 ballen),
is het altijd even spannend. Robin zijn favoriete inning
is de achtste met ‘De vlieger’. Robin: ,,Ik krijg tijdens de
wedstrijd niet zoveel mee van de sfeer in het stadion,
maar de achtste inning is altijd een persoonlijk
momentje en dan probeer ik daar wat van mee
te pakken’’.

In 1999 maakt Van
Doornspeek de overstap
naar Hoofddorp Pioniers
waar hij tot en met
2005 speelde. Hij maakte
daarna nog uitstapjes naar
respectievelijk Neptunus en
ADO, waarna hij in 2008 weer
terugkeerde in Hoofddorp. Daar
raakte hij geblesseerd tijdens de
Holland Series. Er knapte iets in
zijn elleboog en als speler was
het over en uit.

Slogan: ,,Hoofd omhoog,
dan zie je het meest’’.
(GH)

Enkele hoogtepunten uit
zijn loopbaan zijn de
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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 natuurlijk uitgebreid
aandacht voor de drie wedstrijden van vrijdag (met
extra veel liefde voor de thriller tussen Nederland en
Italië). Met gasten Jason Houtkamp en Marco Stoovelaar
buigen Jasper en Dennis zich over de duels en al het
andere Honkbalweeknieuws van de dag. Player of the
Game Yurendell Decaster vertelt aan Jasper hoe het is
om zo’n wedstrijd te spelen en de Minuut van Marco
zorgt wederom voor veel hilariteit.

De podcast komt tot stand in samenwerking met
SportAmerika, dé Nederlandse website voor je
dagelijkse dosis Amerikaanse sporten. Als je na de
Honkbalweek dus geen genoeg kunt krijgen van
(MLB) honkbal (of NBA basketball, NFL football, NHL
ijshockey, etc.), ga dan snel naar www.sportamerika.
nl en/of abonneer je op de SportAmerika MLB Podcast
‘Just A Bit Outside’, op de NBA Podcast of de NFL Show.
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10 VRAGEN AAN....
BIANCO LOOHUIZEN
Hoelang ben je al betrokken bij de Honkbalweek Haarlem?
Bianca: ,,Dit is mijn tweede keer als vrijwilliger’’.
Wat doe je precies bij de Honkbalweek Haarlem?
Bianca: ,,Ik werk in de Permanence en de VIP-box’’.
Heb je zelf een honkbal- of softbal-achtergrond?
Bianca: ,,Nee’’.
Wie of wat is jouw favoriete speler en/of club?
Bianca: ,,Mijn zoon Casper, die speelt bij Falcons uit Lelystad’’.
Wat betekent honkbal en/of softbal voor jou?
Bianca: ,,Fun’’.
Wat vind je leuk aan de Week?
Bianca: ,,De sfeer onderling bij de vrijwilligers en de sfeer in
het stadion’’.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Bianca: ,,Via mijn zoon die hier voor het tweede jaar bat-boy
is en ik moet hem dagelijks brengen, dus kan ik gelijk ook wat
nuttigs doen’’.
Wat is jouw favoriete
softbalmoment?
Bianca: ,,Heb ik niet’’.

honkbal-

en/of

Wie gaat deze Honkbalweek winnen?
Bianca: ,,Japan’’.
Wil je verder nog iets kwijt?
Bianca: ,,Ik hoop dat het toernooi er over
twee jaar weer is’’.
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hit& run

Gisteren waren er drie wedstrijden, dus ook driemaal
een ceremoniële eerste bal. Voor aanvang van de
ochtendwedstrijd om 11 uur tussen Cuba en Duitsland
werd de eerste bal gegooid door een vertegenwoordiger
van de groundscrew, die de hele Week bezig is en ervoor
zorgt dat het speelveld in optimale vorm is.
Voor de halve finale (15:00 uur) tussen Japan en Chinese
Taipei was het Haarlemmer Bas van der Peet, die
de eerste bal gooide en dat deed vanuit zijn rolstoel.
Bas was een talentvol scheidsrechter, voornamelijk
in softbal, voordat hij zo’n dertig jaar geleden werd
getroffen door de ziekte MS.

organisatie-comité wel een tip mee voor de evaluatie na
afloop. Het weer hebben we niet in de hand, zo zei hij.
Maar tijdens een Honkbalweek hoort toch echt een keer
een regenbuitje om samen gezellig onder een zeiltje te
zitten.
****
Wat klinkt dat toch mooi. Het Italiaanse en het
Nederlandse volkslied tijdens de Haarlemse
Honkbalweek. Dat moet toch eigenlijk elke twee jaar
zo zijn. Italië moet gewoon een vast deelnemer worden
van de Week. Daar bent u het toch mee eens? Enne,
gisteravond was er toch even een kippenvel-momentje
bij de redactie, want u zong het allemaal fantastisch
mee. Het klonk schitterend!

En voor de avondwedstrijd tussen Nederland en Italië
mocht Kitty van Gilst de eerste bal gooien.
Kitty is inmidddels dertig jaar medewerkster van
de Honkbalweek en was vorig jaar één van de
personen die zorgden voor de vorming van een
haalbaarheidscommissie, die moest bekijken of er een
toekomst was voor de Honkbalweek. Het resultaat
daarvan weten we.

****
De 3e honk coach van Duitsland is de Italiaan Ruggero
Bagialemani. De voormalige infielder speelde zelf vele
jaren voor Nettuno in de Italiaanse competitie. Ook
internationaal bouwde Bagialemani een imponerende
loopbaan. Met de nationale ploeg van Italië nam hij
deel aan vele evenementen en hij is dan ook één van de
record-internationals in het Italiaanse honkbal. Na zijn
spelersloopbaan was Bagialemani nog actief als coach
van Nettuno, maar hij ging zich voornamelijk inzetten
als bestuurder van de succesvolle ploeg uit de hoogste
Italiaanse competitie. Zo was Bagialemani vele jaren
general manager. Nu is hij alweer enige tijd één van de
coaches van de Duitse nationale ploeg.

*****
Gisteravond werd voor aanvang van de wedstrijd
tussen Nederland en Italië de ‘openingsceremonie’
even doorbroken. Namens de toeschouwers pakte Erik
Boland de microfoon en zette het voltallige organisatiecomité terecht in het zonnetje om hen te bedanken dat
er dit jaar toch weer een Honkbalweek is. En voor het
vele werk dat ze in minder dan een jaar hebben verzet
om dit te kunnen realiseren. Boland is al jarenlang
een vast bezoeker van de Week en vast zelf jarenlang
honkballer, softballer en coach. In 1992 nam hij met
het Nederlands Mannensoftbalteam deel aan het
Wereldkampioenschap in de Filippijnen. Boland gaf het

****
Over Italianen gesproken. Net zoals in Nederland zijn
er ook daar vele vader-zoon combinaties die in de
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nationale ploeg speelden. In het Italiaanse team tijdens
deze Week spelen Sebastiano Poma en Mario Trinci,
beiden zijn catcher. Hun vaders speelden jarenlang in de
national Italiaanse ploeg. Gianguido Poma is de vader
van Sebastian en Guglielmo Trinci is de vader van Mario.

Een 2-run double van Onaisha Franka plus een wilde
worp brachten de stand op 5-5 in de vierde inning. Een
honkslag van Rose Mwaro in de vijfde beurt zorgde
voor een 6-5 voorsprong, maar dit keer kwam Tsjechië
langszij. Nederland besliste het duel in de zesde inning.
Oranje hernam de leiding na een wilde worp, waarna
een opofferingsslag van Charlotte Drijvers voor een
‘insurance run’ zorgde.

****
Gisteren werden de official scorers van deze
Honkbalweek tijdens de eerste twee wedstrijden
bijgestaan door rookie Anouk Wijnen, de vriendin van
umpire Stenar van Groningen Schinkel. Dat gebeurde
bij zeer hoge uitzondering, want alleen al om als official
scorer actief te kunnen zijn in de hoofdklasse heb je
aantal cursussen nodig, met als afsluiting Level 3. Pas na
de nodige jaren ervaring op het hoogste niveau (honkbal
en softbal) kan een official scorer op de internationale
lijst worden geplaatst. Wanneer je op die lijst staat, pas
dan kom je in aanmerking voor een eventuele aanstelling
op een internationaal evenement, zoals bijvoorbeeld de
Honkbalweek Haarlem.

Gisteravond stonden ook de Jong Oranje-softbalsters
tegenover Italië in een thriller. Nederland stond al snel
met 4-0 achter, maar wist met twee uit in de zesde
inning terug te komen tot 4-3 op drie hits en twee
Italiaanse veldfouten. Feline Poot opende met een
honkslag en scoorde met twee uit op een hit van pinchhitter Tess Remmers, die op haar beurt scoorde op een
honkslag van Tammie Lijbers.
Na een werpsterswissel werd het derde punt gescoord
na een fout. Oranje kreeg de honken vol na een
opzettelijke vrije loop, maar drie loopsters bleven achter
toen een strikeout de slagbeurt afsloot. In de zevende
inning kon Nederland de toen nipte achterstand niet
meer ongedaan maken. Het gevolg hiervan is dat Italië
de finale bereikte en dat Nederland in de finaleronde op
gelijke hoogste eindigde met Ierland, dat Tsjechië met
1-0 de baas bleef.

****
Het Nederlands softbalteam Onder-19 boog
gistermiddag op de voorlaatste speeldag van het
Europees Kampioenschap in Italië opnieuw een
achterstand om in een overwinning. Tegen Tsjechië
keek Oranje in de finaleronde halverwege de derde
inning tegen een 1-3 achterstand aan. Halverwege
de vijfde inning was het 2-5 in het voordeel van de
Tsjechische ploeg, maar daarna kwam Nederland terug.

Doordat Nederland donderdag verrassend verloor van
Ierland was het onderling resultaat bepalend. Ierland
werd zodoende de tweede finalist, terwijl Nederland
zaterdagmiddag om het brons speelt tegen Tsjechië.
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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
30

#
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

32

CLUB
Curaçao Neptunus
L&D Amsterdam Pirates
L&D Amsterdam Pirates

CLUB
L&D Amsterdam Pirates
Quick Amersfoort
HCAW
UnipolSai Fortitudo Bologna (Italië)
DSS

