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Het is vrijdag...
...en dit is de zesde editie van het Leesvoer voor de 
Honkbalweek Online 2020.

Het was ook gisteren weer een bewolkte dag met hier en daar 
wat regen, net als de voorgaande dagen. Maar ook nu hadden 
de wedstrijden gewoon gespeeld kunnen worden hoor. En 
als het een keertje regende, zou dat er gewoon bijgehoord 
hebben. Toch? Een regenloze Honkbalweek kan eigenlijk niet. 
Bovendien hebben we natuurlijk een uitstekende groundscrew 
die het veld weer in prima speelvorm had gekregen.

De weersomstandigheden speelden de organisatie bijna 
parten in 1963 in de aanloop naar de tweede ‘Week’. 
Daarover in dit Leesvoer meer. Net als over de Honkbalweek-
geschiedenis tussen Nederland en Italië.

Morgen geen Leesvoer. Zondag wel en dan sluiten we de 
Honkbalweek Online 2020 af.

Let goed op elkaar, veel leesplezier en tot zondag!

En ondertussen natuurlijk ook de filmpjes bekijken en naar de 
podcast luisteren!

honkbalweek

@honkbalweek

honkbalweek

honkbalweek
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SMULLEN BIJ NEDERLAND VS. ITALIË
De wedstrijden tussen de honkbalteams van Nederland en 
Italië zijn klassiekers. Stuk voor stuk wedstrijden om naar 
uit te kijken. Smulmomenten. Door de jaren heen zijn beide 
teams altijd aan elkaar gewaagd geweest. Nederland en Italië 
zorgden voor het beste honkbal in Europa. En doen dat nog 
steeds. Maar de laatste jaren is er ook goede tegenstand van 
landen als Duitsland, Spanje en Tsjechië, terwijl ook België 
weer een woordje meespreekt in Europa. En natuurlijk Israël, 
dat zowel Nederland als Italië vorig jaar verraste en de baas 
bleef tijdens het Europees/Afrikaans Olympisch Kwalificatie 
Toernooi. Israël, samengesteld uit Amerikaanse spelers met 
een Israëlische achtergrond, won het toernooi en plaatste 
zich daarmee voor de Olympische Spelen in Japan.

De geschiedenis tussen Nederland en Italië begint op 10 juli 
1956. Op die dag, tijdens het Europees Kampioenschap in 
Rome, staan de twee aartsrivalen voor het eerst tegenover 
elkaar. Nederland nam niet deel aan de eerste twee 
Kampioenschappen (1954, 1955), die werden gewonnen 
door respectievelijk Italië en Spanje. Nederland was op dat 
moment nog geen lid van de net opgerichte Europese Honkbal 
Bond. In Rome, in 1956, was Oranje er voor het eerst wel bij 
en veroverde gelijk de titel. De eerste van zeven op rij. Tot 
en met 1973 werd Nederland tienmaal Europees kampioen 
tijdens elf toernooien. Alleen in 1967 ging de titel naar België, 
maar ook toen nam Nederland 
niet deel. In 1975 lukte het Italië 
pas weer om Europees kampioen 
te worden. Dat was het begin 
van een succesvolle Italiaanse 
periode, want tussen 1975 en 
1997 ging de titel zevenmaal naar 
Italië. Tussendoor werd Nederland 
overigens ook weer vijfmaal 
kampioen. Vorig jaar, in het Duitse 
Bonn en Solingen, werd Nederland 
voor de 23e keer en derde maal op 
rij Europees kampioen.

Tot en met vorig jaar speelden 
Nederland en Italië 136 wedstrijden 
tegen elkaar. Nederland won er 
daarvan 82, eenmaal eindigde een 

duel in een gelijke stand. De overige 53 ontmoetingen werden 
door Italië in winst omgezet.

Die eerste wedstrijd in 1956 was natuurlijk memorabel. 
Niet alleen omdat de landen voor het eerst tegenover elkaar 
stonden, maar ook omdat Nederland met 13-2 fors uithaalde. 
Dat had men niet verwacht. De Italianen waren verbijsterd, 
want die hadden gehoopt de titel weer te heroveren. Maar 
na afloop was er wel applaus van het sportieve Italiaanse 
publiek. Oranje-werper Han Urbanus domineerde en stond 
in vijf innings slechts vijf honkslagen toe. Nederland kwam 
tot veertien honkslagen. De Italiaanse heuvelgrootheid 
Giulio Glorioso was de startende werper, maar hij kon de 
Nederlandse aanval ook niet stoppen. Nederland stond na 
drie innings met 5-0 voor en kwam in de zesde inning tot 
een rally van nog eens zes punten. Met als hoogtepunt een 
solo-homerun van Herre Kok. In de achtste inning werd de 
voorsprong opgevoerd naar 13-0. Pas hierna, in de 2e8 en 
2e9, wist Italië wat terug te doen en kwam tot scoren via 
homeruns van John Bottaro en Massimo Marin. Verdedigend 
was er een hoofdrol voor linksvelder Henk Lukkien, die 
een schitterende vangbal maakte. Ook was er veel lof voor 
eerste honkman Gé Hoogenbos, die een paar jaar later het 
idee oppert om in Haarlem een internationaal toernooi op te 
zetten. Dat werd de Haarlemse Honkbalweek.

In de beginjaren was er echt 
een fanatieke onderlinge strijd 
gaande tussen de twee Europese 
honkbalgrootmachten. Zo deugde 
het hotel in Italië soms niet en 
ook werd er tijdens een EK een 
onderlinge wedstrijd kort na het 
begin gestaakt omdat er geen 
official scorer was en dus was de 
ontmoeting volgens de Italianen 
niet geldig. Ongetwijfeld zullen 
er ook dit soort verhalen zijn 
van Italiaanse zijde. Maar de 
confrontaties tussen Nederland 
en Italië werden uiteindelijk een 
sportieve strijd. De onderlinge 
verstandhouding werd en is 

Italiaanse heuvellegende Giulio Glorioso (rechts) naast Marco 

Stoovelaar (met glorieuze snor), Honkbalweek 2001. (Pim van Nes)
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prima. En beide landen werken tegenwoordig veel samen op 
honkbal- en softbalgebied. Maar op het veld 
gaat het natuurlijk nog altijd om de winst.

Het Nederlandse publiek maakte kennis met 
het Italiaanse honkbal tijdens het Europees 
Kampioenschap van 1958 en 1962, beide 
keren gehouden in Amsterdam. Maar de 
honkbalfans wilden de Italianen vaker zien. 
En dus kreeg Italië een uitnodiging voor 
deelname aan de Haarlemse Honkbalweek. 
In 1968 nam de ploeg voor het eerst deel. 
Hierna volgden deelnames in 1972, 2000, 
2004 en 2018.

Op 21 juli 1968 speelden Nederland en Italië 
voor het eerst tegen elkaar tijdens de vierde 
Haarlemse Honkbalweek. De wedstrijden tussen Nederland 
en Sullivans waren publiekstrekkers, maar de ontmoetingen 
tussen de Europese toppers waren dat natuurlijk ook. 
Misschien nog wel meer.

In een vol Pim Mulier Stadion won Nederland dat eerste duel 
met 8-1. Het eerste punt werd gescoord in de vierde inning. 
Boudewijn Maat scoorde toen op een squeeze van Fokke 
Jelsma. Vier wijd met volle honken voor Hamilton Richardson 
en Boudewijn Maat leverden twee punten op in  de vijfde 
slagbeurt. Een rally van vijf punten zorgde voor de beslissing 
in de zevende inning. Deze punten kwamen tot stand na 
een honkslag van Hudson John, een klapje van Jelsma, een 
tweehonkslag van Robert Maat, een gestolen honk-situatie 
en een foute aangooi. Ron Renooy gooide het hele duel voor 
Oranje en stond maar drie hits toe. Het 
enige Italiaanse punt werd in de achtse 
inning gescoord.

Vijf dagen later volgde de tweede 
ontmoeting. Dit keer won Nederland 
met 9-4. Italië opende de score in de 
eerste inning op startende werper Ben 
de Brouwer. In 1979 werd De Brouwer 
de eerste directeur van het KNBSB-
bondsbureau, dat toen in Santpoort was 
gevestigd. Nederland reageerde met drie 
runs in de tweede en de derde inning. 
Een foutieve aangooi zorgde voor twee 
punten en een Nederlandse voorsprong in 

de tweede slagbeurt. Een velderskeus-klap van Fokke Jelsma, 
een foute aangooi en een tweehonkslag van 
Dassy Rasmijn maakten er in de derde inning 
een 6-1 stand van. Hamilton Richardson 
sloeg in de vijfde inning een homerun voor 
Oranje. Bij Italië was het Ivan Cavazzano die 
de zesde inning opende met een homerun 
op reliever Rudi Dom.

Opmerkelijk in 1968 was de afwezigheid 
van de Italiaanse heuveltroef Giulio Glorioso. 
Maar de legendarische werper was er in 
1972 wel bij, hoewel hij toen in de nadagen 
van zijn loopbaan was. Dit keer speelden 

Nederland en Italië in Poule B driemaal tegen 
elkaar. In de eerste wedstrijd, op zondag 2 
juli, was er Italiaans succes, want er werd met 

3-1 gewonnen. Het was een werpersduel tussen Giacomo 
Bertoni en Herman Beidschat. Italië nam in de tweede inning 
de leiding via een homerun van Vincenzo Luciani. Nederland 
kwam langszij in de zevende inning toen Hamilton Richardson 
een homerun sloeg. Maar Italië besliste het duel in de negende 
inning op Beidschat’s opvolger Nol Beenders.

Later tijdens de zevende Haarlemse Honkbalweek won 
Nederland met 10-0 en 9-3. In de tweede wedstrijd kwam 
Giulio Glorioso kort in actie. Met volle honken zorgde hij toen 
voor een succesvol slot van de achtste inning. Ook in de derde 
confrontatie gooide de heuvelgrootheid maar kort, maar was 
effectief. Met drie honken bezet in de achtste inning sloot hij 
af met drie slag.

Sinds 2000 is Italië driemaal in Haarlem 
geweest. Er zijn door de jaren heen 
meerdere uitnodigingen geweest, 
maar Italië kon hier niet altijd op in 
gaan. Dat kwam ondermeer door 
andere internationale verplichtingen 
of toernooien in eigen land of de opzet 
van de landelijke competitie. Maar 
wanneer Italië wel in Haarlem aanwezig 
was. zorgde dat altijd voor een heerlijke 
sfeer. Twee jaar geleden keerde Italië 
weer terug op de ‘Week’. En wie weet 
behoren ze over twee jaar ook weer tot 
het deelnemersveld. Wij zouden het in 

elk geval heel leuk vinden. (MS)
Boudewijn Maat tijdens de Honkbalweek 2012 

(foto: Marco Stoovelaar)

Fokke Jelsma (Men’s Senior World 

Championships in 1994 te Arizona 

(foto: Marco Stoovelaar)
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KOMT ER EEN TWEEDE HONKBALWEEK?
Dat was natuurlijk de vraag na het eerste toernooi in 1961. 
Zoals bekend werden de wedstrijden tijdens de eerste 
Haarlemse Honkbalweek gespeeld op het honkbalveld aan 
het Badmintonpad. Het toernooi werd druk bezocht, er waren 
veel positieve reacties en er was veel aandacht van de pers. 
Het toernooi was een groot succes. Maar was het mogelijk 
om een tweede toernooi te organiseren? En misschien een 
traditie te starten?

Het eerste bericht hierover verscheen in december 1962. Een 
verheugend bericht, want er kwam inderdaad een tweede 
toernooi. Het bericht luidde als volgt: ,,Haarlem zal volgend 
jaar juli voor de tweede maal honkbalstad van Nederland zijn. 
In juli zal onder auspiciën van het Sportweekcomité Haarlem 
de tweede Haarlemse Honkbalweek worden georganiseerd. 
In dit stadium is nog niet bekend hoeveel ploegen naar 
de Bloemenstad zullen komen. Als mogelijke deelnemers 
worden genoemd de Grand Rapids Sullivans (tegenstander 
van het Nederlandse negental tijdens 
de trip van vorig jaar naar de VS); een 
Amerikaans team, samengesteld 
uit de beste in Europa verblijvende 
militairen; Italië en Nederland. Ook 
België en Zuid-Afrika zijn echter reeds 
als mogelijke deelnemers genoemd. 
Het aantal deelnemers zal vier of zes 
bedragen’’.

Meer nieuws volgt een maand 
later. Dit keer wordt bericht dat 
‘’De Stichting Sportweek Haarlem 
- met de steun van een door de 
Haarlemse gemeenteraad verleend 
garantiebedrag - de Amerikaanse 
amateurkampioen van 1960, de Grand 
Rapids Sullivans, heeft uitgenodigd en 
de Amerikanen hebben de uitnodiging aanvaard’’.

Er komt nog meer nieuws over het toernooi, want de 
wedstrijden zullen worden gespeeld op het honkbalveld in 
het Pim Mulier Sportpark, een veld dat een jaar eerder in 
gebruik werd genomen. Rond dit honkbalveld wordt een 
toeschouwersaccomodatie voor in totaal 5700 personen 
gebouwd. Achter de backstop komt een betonnen zittribune 

voor 2500 toeschouwers, langs de kanten taludtribunes voor 
ieder 1600 bezoekers. ‘’Onder de tribune komen kleedlokalen 
voor de spelers. Deze kleedlokalen zullen via een spelerstunnel 
rechtstreeks met de dug-outs zijn verbonden!’’, gaat het 
bericht over de bouw van het stadion verder. En het stadion 
zal worden voorzien van een zeer goede lichtinstallatie. 
De organisatie is ambitieus. ‘’Om de verbinding met het 
Haarlemse honkbalstadion te vergemakkelijken streven de 
organisatoren er naar om dagelijks vanuit Amsterdam een 
extra trein te laten lopen naar station Bloemendaal!’’, zo 
wordt bericht.

In de aanloop naar het tweede toernooi is er ineens tegenslag. 
De winter van 1962-1963 kent namelijk een langdurige 
vorstperiode. Hierdoor worden de werkzaamheden aan 
de bouw van het stadion vertraagd, maar de Gemeente 
Haarlem kondigt aan de accomodatie toch geheel gereed 
te hebben als het toernooi van start gaat op 29 juni. En dat 

lukt inderdaad, want ondanks de 
barre omstandigheden slaagt men 
er in om de heiwerkzaamheden voort 
te zetten. Het stadion, ontworpen 
door ingenieur P.J. Bouman, is een 
paar dagen voor de start van het 
evenement helemaal gereed.

Op een regenachtige zaterdagmiddag 
29 juni gooit de Haarlemse 
burgemeester Oscar Cremers de 
ceremoniële eerste bal. De uit 
Amerikaanse militairen bestaande 
ploegen van England Spartans en 
French Woods spelen de eerste 
Honkbalweek-wedstrijd in het 
nieuwe stadion. De Franse ploeg wint 

met 5-2 in een door regen ingekorte 
wedstrijd die zeven innings duurt. ‘s Avonds speelt Nederland 
de eerste lichtwedstrijd. Tegenstander is Sullivans, dat nipt 
met 3-2 wint. Het deelnemersveld bestaat uit vier teams en 
Sullivans wordt toernooiwinnaar.

Een traditie is nu echt geboren. De Honkbalweek is een 
blijvertje. De rest is geschiedenis. (MS)

Burgemeester Oscar Cremers
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In het Leesvoer van donderdag blikte Ronald Jaarsma als 
hoofdcoach van Curaçao Neptunus al een klein beetje vooruit 
op het nieuwe honkbalseizoen dat op donderdag 23 juli begint. 
In 2002 nam Jaarsma zelf als speler met het Nederlands team 
deel aan de Haarlemse Honkbalweek. Nederland bereikte toen 
de finale, maar verloor daarin met 5-4 van de USA. Onder de 
teamgenoten van Jaarsma tijdens de ‘Week’ van 2002 waren 
drie latere bondscoaches: Hensley Meulens, Sidney de Jong 
en Evert-Jan ‘t Hoen.

o o o o o o

We hebben het deze dagen niet alleen moeten 
doen zonder wedstrijden en een leeg Pim Mulier 
Stadion. Maar natuurlijk ook zonder José, die 
al vele jaren een vaste bezoeker is van zowel 
de Haarlemse Honkbalweek als de Haarlemse 
Softbal Week. Bovendien is hij een trouwe fan 
van de softbalteams van Terrasvogels, Sparks 
Haarlem en Onze Gezellen, maar geniet hij ook 
van de honkbalwedstrijden van DSS, Kinheim, 
Sparks Haarlem en OG. En dus moesten we deze 
dagen ook de befaamde homeruns missen die 
José al jarenlang na afloop van elke wedstrijd 
slaat. Onder aanmoediging van de spelers legt 
hij zijn rondje over de honken af. Het is bijna niet 
meer bij te houden hoeveel homeruns José heeft 
geslagen. Volgens eigen berekening moeten het 
er inmiddels een paar miljoen zijn! José zorgt met 
zijn homeruns al zeker dertig jaar voor een vaste 
bijdrage. Ook José kon de afgelopen maanden 
niet naar de velden, maar hij liet van de week 
weten inmiddels alweer bij een paar trainingen te 
zijn geweest.

o o o o o o

Twintig jaar geleden, in 2000, vond de twintigste editie van 
de Haarlemse Honkbalweek plaats. Er waren toen allerlei 
activiteiten om het jubileum te vieren. Zoals een heus 
Zangfestival. Na een dagelijkse voorronde was er op de één na 
laatste speeldag een finale met zes deelnemers. De winnaar 
won drie dagen studio voor het opnemen van een eigen CD. 
Ook volkszanger Koos Alberts was in 2000 een paar keer te 
gast in de feesttent. Wat zijn of worden de plannen voor de 
dertigste ‘Week’? Over twee jaar zullen we het weten.

hit & run

Jose tijdens de Softbalweek van 1997 in een pak van Sullivans 
(foto: Marco Stoovelaar)


