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Dat was ‘em dan!
De Honkbalweek Online 2020 zit er op.

Helaas hebben we het evenement moeten afsluiten met een 
triest bericht, want ons bereikte het bericht dat Honkbalweek-
legende Carl Angelo afgelopen week is overleden. In dit 
Leesvoer een terugblik op de indrukwekkende loopbaan van 
deze populaire speler en coach van de Sullivans. Dit verhaal is 
vrijdagavond al op de Honkbalweek-website geplaatst, maar 
nemen we voor de geschiedschrijving ook mee in dit Leesvoer.

Het zijn tien bijzondere dagen geweest. Eigenlijk zouden we 
met zijn allen tien dagen in het Pim Mulier Stadion hebben 
gezeten. Ongetwijfeld weer genieten van aantrekkelijke 
honkbalwedstrijden met leuke teams. Maar het liep dit jaar 
wereldwijd allemaal heel anders. Vrijwel alle activiteiten 
en evenementen werden afgelast of verplaatst vanwege 
de maatregelen tegen het 
coronavirus. Ook de 30e editie 
van de Honkbalweek Haarlem 
vond geen doorgang. In plaats 
daarvan bedacht de PR-groep 
van de ‘Week’ deze Honkbalweek 
Online. Het creëerde bij velen 
(zeker bij ons) toch weer even 

dat bekende Honkbalweek-gevoel. Tijdens deze Honkbalweek 
Online 2020 is er in zeven Leesvoer-specials, maar ook tijdens 
onze dagelijkse podcasts, teruggeblikt op de historie van 
vorige ‘Weken’. Maar ook werden actuele zaken besproken 
via interviews met betrokkenen. Tevens waren er elke dag 
filmpjes op onze website te vinden en was er een hele leuke 
quiz. Het was allemaal een succes, want de reacties die we 
kregen waren positief en daar zijn we heel blij mee.

We hebben deze Honkbalweek Online met veel plezier voor 
jullie gemaakt. Over twee jaar staan we weer op en rond 
het veld. Van vrijdag 8 tot en met zondag 17 juli 2022 gaan 
we dan echt de dertigste Honkbalweek Haarlem realiseren. 
Maandag beginnen de eerste voorbereidingen.

Voor nu, let goed op elkaar, hou je aan de richtlijnen en blijft 
gezond! Tot over twee jaar!

honkbalweek

@honkbalweek

honkbalweek

honkbalweek
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HONKBALWEEKLEGENDE CARL ANGELO OVERLEDEN
Op vrijdag bereikte ons triest nieuws vanuit de Verenigde 
Staten, want de legendarische pitcher en coach Carl Angelo, 
die met het bekende team van Grand Rapids Sullivans als 
speler negenmaal deelnam aan de Haarlemse Honkbalweek, 
is op woensdag 1 juli op 88-jarige leeftijd overleden. Na de 
coronavirus-pandemie zal een grote herdenkingsdienst ter 
nagedachtenis worden gehouden.

Carl Kris Angelo werd geboren op 25 
april 1932 in Battle Creek, Michigan. 
Daar woonde hij zijn hele leven en 
raakte hij betrokken bij één van de 
meest succesvolle honkbalteams van 
het land.

Carl Angelo, die uiterlijk wel wat leek 
op legende Babe Ruth, was zeven 
decennia lang actief in het honkbal, 
als speler of als coach. Hij begon met 
honkballen ergens in de jaren veertig 
en stopte in 2002. In de jaren zestig 
en zeventig werd Carl Angelo een 
overbekende naam in Nederland door 
zijn deelname aan de internationale 
Haarlemse Honkbalweek.

In 1961 maakte het Nederlands Honkbal Team een trip naar 
Grand Rapids en Kalamazoo in Michigan. Daar speelde Oranje 
een aantal wedstrijden tegen de Sullivans. Die ploeg was 
opgezet in 1953 door Bob Sullivan, die toen begin twintig 
was en een paar jaar eerder was begonnen met zijn bedrijf 
Sullivan’s Carpet & Furniture in Grand Rapids. Sullivan werd 
een icoon op zowel zakelijk gebied als in het honkbal in Grand 
Rapids. Sullivan was ook sponsor van American football en 
basketbal, was betrokken bij boksen en begon Little League 
Baseball in Grand Rapids.

Bob Sullivan was ook 36 jaar werkzaam als scout voor Detroit 
Tigers. Door de jaren heen kwamen veel spelers van de 
Sullivans in het profhonkbal terecht en meer dan vijftig daarvan 
bereikten te Major League. Sullivans won vele regionale en 
landelijke titels, waaronder viermaal het kampioenschap van 
de National Baseball Congress (1960, 1970, 1983, 1984). Bob 

Sullivan was in al die jaren zelf de Manager van het team.

Carl Angelo honkbalde meer dan vijftig jaar en werd zelf 
ook een legende. Later bleef hij nog recreatief honkballen 
tot op hoge leeftijd. Vele jaren was Angelo eigenaar van een 
restaurant in Battle Creek en hij werd de rechterhand van 
Sullivan bij het honkbalteam. Angelo’s Restaurant, dat hij tot 
en met 2001 beheerde, bevond zich tegenover Bailey Park, 

het stadion waar het honkbalteam 
van de Sullivans de thuiswedstrijden 
speelde. Aanvankelijk was Angelo één 
van de werpers van het team, later 
werd hij een Assistent Coach.

In zijn lange honkbal-loopbaan won 
Carl Angelo 353 wedstrijden, verloor 
er slechts 69 en gooide 13 No-Hitters. 
Hij wordt algemeen gezien als de 
werper met de meeste overwinningen 
in de geschiedenis van het amateur-
honkbal. Carl Angelo is opgenomen in 
tien Halls of Fame.

In 1963 nam het team van de Sullivans 
voor het eerst deel aan de Haarlemse 
Honkbalweek, de tweede edtie van 

het internationale evenement dat twee eerder voor het eerst 
was georganiseerd in Haarlem. Carl Angelo was één van de 
werpers. Het was het eerste van zeven toernooien waaraan 
hij deelnam, de laatste keer in 1976. Echter, zestien jaar 
later, in 1992, keerde Angelo terug op de heuvel in Haarlem. 
Daarna, in 1996, gooide hij nog eens 1/3 inning op 64-jarige 
leeftijd, waarmee hij de oudste speler ooit werd die heeft 
deelgenomen aan de Haarlemse Honkbalweek. En zodoende 
nam hij als speler deel aan negen Honkbal Weken. Daarnaast 
maakte hij nog eens tijdens vier ‘Weken’ alleen als coach deel 
uit van de Sullivans, zodat hij totaal aan 13 toernooien heeft 
deelgenomen. Angelo miste één van de veerrtien trips die de 
Sullivans naar Nederland maakten.

Carl Angelo was zeer populair bij de toeschouwers, maar dat 
was aanvankelijk niet het geval tijdens zijn eerste optreden 
in 1963. In zijn eerste wedstrijd als werper gooide hij de bal 

Carl Angelo
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hoog over de perstribune het stadion uit. Hij kreeg prompt 
een waarschuwing van de scheidsrechter en het publiek 
joelde hem uit. Later in het toernooi haalde Angelo nog meer 
grappen en grollen op het veld uit en begon populairder te 
worden bij de fans.

Tijdens zijn deelname in de jaren zestig deed Carl Angelo 
allerlei gekkigheid. Zo liep hij een keer achterstevoren over de 
honken nadat hij een homerun had geslagen of kwam hij op 
een fiets naar de heuvel toen hij moest gooien. Of hij beklom 
de heuvel met een Schotse kilt aan. Ook kwam een keer naar 
de heuvel gekleed als brandweerman of stapte hij in het 
slagperk met een korte broek. Als coach liep hij eens richting 
eerste honk op klompen.

Het leverde hem de bijnaam ‘Carl de Clown’ op. In het begin 
was Angelo daar een beetje verbaasd over, maar later 
accepteerde hij de bijnaam. Tijdens zijn eerste capriolen 
dachten verschillende toeschouwers dat hij de sport in de 
maling nam en dus ook de Nederlandse fans niet serieus nam. 

Henk Knol, die destijds over honkbal schreef in het Haarlems 
Dagblad, vroeg Angelo naar de reden achter de grappen 
die hij maakte. Angelo antwoordde dat het een door hem 
speciaal voor het toernooi gecreëerd karakter was. Hij deed 
het juist ter vermaak van het publiek, want hij vond dat de 
toeschouwers plezier moesten hebben en vermaakt moesten 
worden. Toen duidelijk was dat Carl Angelo het publiek niet in 
de maling nam werd hij door de toeschouwers in de armen 
genomen en vroeg men zich daarna af wat hij nu weer voor 
capriolen zou gaan uithalen. Daarna werd Carl Angelo al snel 
één van de meest populaire personen in de historie van het 
toernooi.

Carl Angelo was juist heel serieus met het spelen en coachen 
van honkbal bezig en wilde het beste voor zijn team. Hij 
was een getalenteerde speler op High School en op College. 
In 1954 speelde hij kort professioneel in de organisatie van 
de Chicago White Sox in de Minor League in wat toen het 
zogenoemde D-niveau was.

Schilderij van Carl Angelo, te zien in het Honkbal- en Softbalmuseum (foto: Marco Stoovelaar) 
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In 1982 zorgde Carl Angelo voor één van de meest 
memorabele momenten in de geschiedenis van de Haarlemse 
Honkbalweek. Tijdens de Openingsceremonie speelde hij de 
volksliederen van de drie deelnemende landen, USA, Japan 
en Nederland. De avond ervoor was hij zeer nerveus, maar 
toen vertegenwoordigers van de organisatie zijn versies van 
de volksliederen goedkeurden besloot Angelo ze te spelen. 
Na zijn indrukwekkende optreden kreeg Angelo minutenlang 
een staande ovatie. Eerder, in 1968, had Angelo ook al op 
zijn trompet gespeeld, maar toen speelde hij gewoon wat 
deuntjes voor het publiek.

In 1992 werd de prijs voor de Meest Populaire Speler vernoemd 
naar Carl Angelo. Toen hij daarover werd geïnformeerd was hij 
zeer emotioneel. Sinds dat jaar wordt de Carl Angelo Trophy 
uitgereikt aan de Meeste Populaire Speler van het toernooi.

Het team van de Sullivans nam veertien keer deel aan de 
Haarlemse Honkbalweek (1963, 1968, 1969, 1971, 1972, 
1974, 1976, 1982, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998). 
Twaalf daarvan als Sullivans, tweemaal als Little Caesar’s (in 
1992, 1994), toen deze pizza-keten de hoofdsponsor was 

van de ploeg. Het team won de Haarlemse Honkbalweek zes 
keer (1963, 1968, 1969, 1971, 1988, 1990).

In 2002 keerde Carl Angelo nog een keer terug naar 
Nederland. Dit keer om er vakantie te houden. Tijdens de 21e 
editie van de Haarlemse Honkbalweek van dat jaar werden 
Angelo en de Sullivans geëerd. In het Nederlands Honkbal en 
Softbal Museum werd het deel ervan dat was opgedragen 
aan de Sullivans voor hun rol in de historie van de Haarlemse 
Honkbalweek geopend. Angelo schonk de trompet die hij had 
gebruikt voor de volksliederen in 1982.

Carl Angelo zal zeker worden gemist door zijn vele fans en 
vrienden in Nederland. Hij zal nooit vergeten worden en voor 
altijd verbonden blijven aan de rijke historie van de Haarlemse 
Honkbalweek.

Het organisatiecomité van de Honkbalweek Haarlem, de 
medewerkers en de vele fans van het toernooi wensen de 
familie van Carl Angelo heel veel sterkte. (MS)

De trompet van Carl Angelo in het Honkbal- en Softbalmuseum (foto: Marco Stoovelaar)
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TEAMS UIT AZIË, OCEANIË EN AFRIKA 
OOK NAAR HAARLEM

Het begon in 1961 met zes deelnemers uit Europa. Teams 
uit buurlanden, Nederland, West-Duitsland, Engeland en 
Frankrijk. Twee jaar later was er de eerste deelnemende ploeg 
uit de Verenigde Staten van Amerika. In 1966 was Curaçao 
tijdens de derde ‘Week’ de eerste vertegenwoordiger uit 
Zuid-Amerika. Italië was in 1968 het eerste Europese land, 
naast Nederland, dat met een nationale ploeg deelnam. Drie 
Amerikaanse ploegen reisden naar Haarlem voor het toernooi 
in 1971: Sullivans, California Stags en Detroit ITM. In 1972 
kwam er weer een andere uitbreiding in het deelnemersveld 
van de Haarlemse Honkbal Week. Als eerste ploegen uit 
Midden-Amerika namen toen Cuba en Nicaragua deel.

Toernooi-voorzitter Gerard Voogd (hij leidde het evenement 
sinds 1961) wilde ook al enige tijd heel graag een ploeg uit Azië. 
Hij had tijdens Wereldkampioenschappen al een paar keer de 
nationale teams uit Japan en Zuid-Korea aan het werk gezien 
en was bijzonder gecharmeerd van het vertoonde spel en de 
disciplines binnen de ploegen. Een Aziatische deelnemer zou 
zeker een aanwinst zijn voor de Honkbal Week, zo vond hij. 
Voogd en zijn organisatie-comité slaagden er in om voor het 
evenement van 1976 Zuid-Korea naar Haarlem te krijgen. De 

negende Honkbal Week kreeg daarmee een nieuw continent 
in het deelnemersveld: Azië.

Het team van Zuid-Korea was een smaakmaker in 1976 
en zorgde voor een nieuwe honkbal-variant. Zo zagen we 
voor het eerst echte submarine-pitchers aan het werk. Bij 
sommigen leek het alsof de gooi-arm echt over de grond 
sleepte. Ook was er regelmatig wat ‘kort werk’ te zien, zoals 
stootslagen of grondballen om lopers in scoringspositie te 
brengen. En veel snelheid op de honken. Het was leuk honkbal 
en de toeschouwers genoten ervan.

In 1978 slaagde Gerard Voogd er met zijn ambitieuze 
organisatieteam er niet alleen in twee Aziatische landen 
naar Haarlem te krijgen, maar creëerde een deelnemersveld 
met teams uit vier continenten. Zuid-Korea keerde terug, 
maar voor het eerst nam ook de nationale honkbalploeg van 
Japan deel. En Australië was de eerste vertegenwoordiger uit 
Oceanië. Met de eerste deelname van Japan ging een grote 
wens van Voogd (tijdens zijn laatste toernooi als voorzitter) in 
vervulling. Japan werd gelijk toernooiwinnaar. En dat maakte 
van de tiende Haarlemse Honkbal Week een bijzondere 

Japanse honkbalcoach Senichi Hoshino praat met de pers tijdens Honkbalweek 2008( foto: Marco Stoovelaar)



LEESVOER
Nr. 7

4 en 5 juli 2020

7

jubileum-editie. Wat de tiende ‘Week’ ook bijzonder maakte 
was het feit dat er voor de eerste keer werd deelgenomen 
door alleen maar nationale ploegen: Australië. Cuba, Japan, 
Nederland en Zuid-Korea. Pas in 2000 (tijdens de 20e editie) 
zouden er weer alleen maar landenteams deelnemen.

Japan werd vanaf 1978 een zeer regelmatig terugkerende 
deelnemer aan de ‘Week’. Met veertien deelnames is Japan 
de koploper wat betreft deelnames van nationale teams uit 
het buitenland. In 1980 en 1982 nam het fabrieksteam van 
Mitsubishi uit Japan deel. Sinds 2000 heeft Japan elke keer 
deelgenomen en was tienmaal op rij in Haarlem. Twee jaar 
geleden werd Japan toernooiwinnaar en ook dit jaar zou het 
land weer van de partij zijn geweest.

Voor het eerst sinds 1971 maakten drie Amerikaanse ploegen 
deel uit van het deelnemersveld in 1982, maar voor het 
eerst was daar de nationale ploeg van de USA bij. In 1984 
kwam er een tweede land uit Noord-Amerika en een derde 
vertegenwoordiger uit Azië. Canada nam voor het eerst deel en 
werd toernooiwinnaar. Chinese Taipei vertegenwoordigde dat 
jaar Azië. Ook deze ploeg werd daarna een zeer regelmatige 
deelnemer aan de Honkbal Week. In de jaren negentig was 
er de eerste deelname van Puerto Rico (1992), Mexico (1994) 
en Aruba (1996). In 2002 was de cirkel rond, want als laatste 
continent werd Afrika vertegenwoordigd tijdens de 21e 
Haarlemse Honkbal Week door de deelname van Zuid-Afrika.

Vanaf 2000 bestaat het deelnemersveld van de Haarlemse 
Honkbal Week alleen maar uit vertegenwoordigende teams of 
selectieploegen. De enige uitzondering was 2004 toen Reno 
Astros namens de USA deelnam. Dat was ook het jaar waarin 
Nederland voor het eerst winnaar van de ‘Week’ werd. Een 
andere bijzondere Honkbal Week vond plaats in 2006. Voor 
het eerst werd er toen deelgenomen door nationale teams 
van drie Aziatische landen: China, Chinese Taipei en Japan. 
Aangevuld met de USA, Cuba en Nederland een interessant 
deelnemersveld met vele honkbal-varianten. Twee jaar 
geleden was er wederom een hoogtepunt, want voor het eerst 
waren er toen drie nationale ploegen uit Europa: Duitsland, 
Italië en Nederland.

De nationale teams van Japan en Chinese Taipei hebben sinds 
hun eerste deelname altijd goed honkbal laten zien. En er was 
altijd veel belangstelling van de media uit beide landen. Een 
hoogtepunt was bijvoorbeeld de komst van de legendarische 

homerun-hitter Sadaharu Oh in 1990. Een ander hoogtepunt 
voor de aanwezige Japanse journalisten kwam tijdens de 
Haarlemse Honkbal Week van 2008 met het bezoek van de 
gerenommeerde coach Senichi Hoshino. Hij had veertien jaar 
gespeeld voor Chunichi Dragons en was dertien manager 
geweest van Chunichi Dragons en Hanshin Tigers in de 
hoogste Japanse profcompetitie. Belangrijker op dat moment 
was dat hij de algehele leiding had over het Japanse nationale 
programma en de manager van de nationale ploeg zou zijn 
tijdens de Olympische Spelen later in het jaar in China. 
Vele Japanse cameraploegen, fotografen en schrijvende 
journalisten omringden Hoshino en stelden allerlei vragen.

De afgelopen dagen zijn er in het Leesvoer veel namen voorbij 
gekomen van Amerikaanse spelers die wisten door te dringen 
in het professionele honkbal. Maar ook de Aziatische teams 
kwamen door de jaren heen met zeer getalenteerde spelers 
naar Haarlem. Ook daarvan wist een aantal spelers hun 
loopbaan voort te zetten in de profcompetities van Japan, 
Zuid-Korea en Taiwan. Zo gooide bijvoorbeeld de sterke 
reliever Ping-Yang Huang (hij gooide bijna in elke wedstrijd in 
1984 voor Chinese Taipei) zeven seizoenen voor Wei Chuan 
Dragons in de Taiwanese profcompetitie. Negen spelers uit 
de Japanse Honkbal Week-ploeg van 1992 kwamen uit in 
de Nippon Professional Baseball (de Japanse Major League). 
Daaronder outfielder Mitsuru Manaka, die tussen 1993 en 
2008 zestien seizoenen in NPB uitkwam voor Tokyo Yakult 
Swallows, met wie hij viermaal de Japan Series won. Manaka 
werd daarna coach en manager van de Yakult Swallows. Eén 
van de spelers in zijn team was toen de Curaçaose outfielder 
Wladimir Balentien, die ook verschillende keren voor Oranje 
is uitgekomen. Ondermeer tijdens de Olympische Spelen van 
2004 in Athene. Als speler was Manaka in 1995 en 1996 bij 
Yakult teamgenoot van Hensley Meulens, tegenwoordig de 
manager van de Nederlandse Koninkrijksploeg en dit jaar voor 
het eerst bench coach van New York Mets in de Major League.

Zo zien we in Haarlem niet alleen de ‘stars of tomorrow’ in 
actie in de Amerikaanse of Cubaanse ploegen, maar zeker 
ook in de andere deelnemende teams. Sinds 1961 hebben 
er veel talentvolle spelers deelgenomen aan de Haarlemse 
Honkbal Week. Voor velen van hen vormde de Honkbal Week 
niet alleen de eerste kennismaking met het internationale 
honkbal, maar stonden zij ook aan de vooravond van een 
succesvolle professionele loopbaan. Over twee jaar kunt u de 
volgende lichting talenten in Haarlem in actie zien. (MS)
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UMPIRE ROB HAS ZOU OOK 
DEBUTEREN OP DE ‘WEEK’

In één van de eerdere edities van Leesvoer was al te lezen dat 
twee umpires deze dagen hun Honkbalweek-debuut zouden 
beleven, namelijk Rob Has en Peter de Haan. In Leesvoer 
2 was er een stukje over Peter de Haan, in deze slot-editie 
aandacht voor Rob Has.

Al vele jaren is Rob Has een vaste bezoeker van de 
Honkbalweek. Zo was hij 
als klein jochie (‘’wat was 
ik toen, acht jaar ofzo?’’) al 
aanwezig bij het evenement. 
,,Dat was toen die Cubaan 
met die verschrikkelijk sterke 
arm vanuit het linksveld de 
bal naar de plaat streepte’’, 
herinnert Rob zich. Als speler 
zag hij zichzelf nooit aan een 
Honkbalweek deelnemen, 
maar toen Rob uiteindelijk 
ging scheidsrechteren 
kwam dat toch wel op zijn 
lijstje te staan. Rob Has 
is al vanaf zijn zestiende 
clubscheidsrechter en is nu 
zo’n vijftien jaar actief als 
KNBSB-umpire. Has: ,,Op 
een gegeven kwam ik in de hoofdklasse en ik had best wel wat 
ervaring. Dan ga je toch nieuwe doelen stellen. International 
worden, Honkbalweek, World Port Tournament, enzo. Dat 
soort dingen.’’

De umpires hoorden al vroeg dit jaar, ergens in januari/
februari, van hun aanstelling voor de Honkbalweek Haarlem. 
Voor Rob Has was het een verrassing: ,,Heel onverwacht, 
ik ben net international en had er niet op gerekend, maar ik 
was er uitermate blij mee’’. Nog geen twee maanden later, 
het is dan eind maart, werd bekend dat ook de Honkbalweek 
Haarlem dit jaar geen doorgang zou vinden. Dat bericht 
kwam voor Rob Has niet onverwacht, hoewel hij tot het 
laatste moment de hoop had dat de Honkbalweek misschien 
toch nog door zouden kunnen gaan. Zijn reactie toen? Has: 

,,Laten we zeggen dat ik niet blij was. Om het zachtjes uit 
te drukken. Ik heb veel Honkbalweken bezocht en mocht nu 
een keer aan de goede kant van hek staan. Uiteraard was de 
reden dat het niet doorging heel begrijpelijk, maar het balen 
was er niet minder om’’. Vrijwel onmiddellijk na afloop van de 
Honkbalweek zou Rob met zijn vrouw Tineke (die sinds een 
paar jaar official scorer is) doorreizen naar België. Rob had 

namelijk ook een aanstelling 
als umpire voor het Europees 
Kampioenschap Honkbal 
Onder-12 jaar, maar ook 
dat evenement kwam te 
vervallen.

Het toeval wil dat Rob Has 
en Peter de Haan gisteren 
(zaterdag) samen voor 
het eerst in actie kwamen 
tijdens het oefenduel 
tussen landskampioen 
L&D Amsterdam Pirates 
en Hoofddorp Pioniers. 
Ondanks de miezerige regen 
werden er in Amsterdam 
acht innings gespeeld en 
konden ook de afgesproken 

protocollen en regels voor dit seizoen worden getest. Zo 
mogen spelers/coaches niet (tabak) dippen of spugen, mogen 
er geen high-fives enz. worden gegeven en moeten umpires 
zelf speelballen uit de dug-out halen, omdat bat-boys/girls dit 
seizoen niet toegestaan zijn. ,,Het ging goed, soms iemand er 
even op wijzen dat je niet mag spugen, maar geen problemen 
hoor’’, aldus  Has, die nu uiteraard hoopt dat hij over twee 
jaar weer deel mag uitmaken van de umpiring crew voor de 
Honkbalweek Haarlem. (MS)

Scheidsrechter Rob Has (foto: Robert Bos)
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De 30e Honkbalweek Haarlem versie 2 staat nu over twee 
jaar op het programma. Van vrijdag 8 tot en met zondag 17 
juli is het Pim Mulier Stadion dan weer de locatie voor tien 
dagen honkbalplezier en aantrekkelijke wedstrijden. Hoe het 
deelnemersveld er dan uit zal zien weten we nog niet. We 
hopen natuurlijk dat de teams die er dit keer bij zouden zijn 
ook dan in de gelegenheid zijn om naar Haarlem af te reizen. 
Wat we wel weten is dat de organisatie al druk bezig is met de 
voorbereidingen van de dertigste Week. Hou onze website in 
de gaten voor regelmatige updates.

o o o o o o

Volgend jaar wordt een druk sportjaar. Uiteraard hopen we dat 
de omstandigheden wereldwijd dusdanig verbeteren dat alle 
evenementen dan wel doorgang kunnen vinden. Zo hebben 
we volgend jaar de WBSC Final Baseball Qualifier, het laatste 
Olympisch Kwalificatie Toernooi, in Taiwan met deelname 
van het Nederlands honkbalteam. Officiëel is er nog geen 
datum voor dit evenement bekend, maar algemeen wordt 
aangenomen dat het ergens in maart of april zal plaatsvinden, 
zoals ook dit jaar de bedoeling was. Voor aanvang van dat 
toernooi staat ook de WBSC Americas Baseball Qualifier op 
de agenda, waarvan twee teams zich zullen plaatsen voor 
de Final Qualifier. De winnaar van de Final Qualifier wordt de 
zesde en laatste deelnemer aan het honkbaltoernooi van de 
Olympische Spelen in Japan. 

De Spelen werden dit jaar natuurlijk ook uitgesteld en zullen 
nu eveneens volgend jaar plaatsvinden (23 juli-8 augustus 
2021). Ook in 2021 hebben we het Europees Kampioenschap 
Softbal Vrouwen in Italië en het Europees Kampioenschap 
Softbal Mannen in Tsjechië (beide toernooien werden dit jaar 
tweemaal uitgesteld). Maar er zijn nog veel meer honkbal- en 
softbalevenementen in 2021, zoals bijvoorbeeld van 26 juni 
tot en met 3 juli het 18e World Port Tournament Baseball. Wij 
wensen onze collega’s in Rotterdam nu alvast veel succes toe!

o o o o o o

Binnenkort gaan de topcompetities (honkbal hoofdklasse en 
overgangsklasse, softbal Golden League en Silver League) 
van start. Een aantal lagere afdelingen is inmiddels met hun 
competitie begonnen. Er zullen dit jaar wel kampioenen zijn, 
maar er is geen promotie en degradatie.

De competitie in de honkbal-hoofdklasse gaat op donderdag 
23 juli van start. De acht teams spelen vanaf die dag allemaal 
één ronde van drie wedstrijden tegen elkaar (donderdag, 
zaterdag, zondag) in plaats van twee. In totaal komen de 
teams 21 keer in actie (dat had 42 keer moeten zijn). Na 
afloop van de competitie speelt de top-vier play-offs, waarna 
de winnaars tegenover elkaar staan in de Holland Series en 
daarin strijden om de kampioenstitel. Vorig jaar vormde een 
spectaculaire Holland Series de ontknoping van het seizoen. 
Curaçao Neptunus, toen titelverdediger, won de eerste drie 
wedstrijden van de best-of-seven en was zodoende één 
overwinning af van titelprolongatie. Maar tegenstander L&D 
Amsterdam Pirates kwam tot een historische comeback en 
lukte het om als eerste ploeg in de geschiedenis na een 3-0 
achterstand de volgende vier wedstrijden in winst om te 
zetten. En daarmee veroverde Amsterdam Pirates de titel!

Op zaterdag 18 juli worden de eerste wedstrijden gespeeld in 
de Golden League softbal. Bij de softbalsters kwam Roef! vorig 
seizoen eveneens terug van een achterstand in hun best-of-
three Holland Series tegen titelverdediger Olympia Haarlem. 
Roef! verloor het eerste duel, maar won de volgende twee om 
de eerste Brabantse landskampioen in 25 jaar te worden!

o o o o o o

Dit weekeinde spelen de teams die uitkomen in de 
honkbal-hoofdklasse en de Golden League-softbal hun 

hit & run
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eerste oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe 
(ingekorte) seizoen. Onder normale omstandigheden hadden 
verschillende (internationale) toernooien in maart en april 
deel uitgemaakt van het oefenseizoen. Maar ook die kwamen 
allemaal te vervallen. Toch staan er binnenkort twee daarvan 
weer op het speelschema.

Zo wordt van donderdag 16 tot en met zondag 19 juli het 
38e In Memoriam Charles Urbanus Sr. Toernooi gespeeld. 
Het Bussumse HCAW organiseert dit honkbaltoernooi al vele 
jaren op het eigen complex, bijna altijd met deelname van de 
top-vier van het voorgaande seizoen. Ook nu nemen de vier 
beste ploegen van 2019 deel. Maar de opzet is dit keer uniek, 
want er zal op vier verschillende locaties worden gespeeld 
om te voorkomen dat het te druk wordt op het complex in 
Bussum. Op de 16e (19.30 uur) speelt HCAW op eigen veld 
thuis tegen landskampioen L&D Amsterdam Pirates, terwijl 
Curaçao Neptunus die avond in Rotterdam Hoofddorp 
Pioniers op bezoek krijgt. Op de 18e (14.00 uur) ontvangt 
Amsterdam Pirates Neptunus en reist HCAW naar Hoofddorp. 
Het evenement wordt daarna op de 19e afgesloten met twee 
wedstijden in Bussum. Eerst speelt Pioniers tegen Pirates 
(11.00 uur), gevolgd door het duel tussen HCAW en Neptunus 
(15.00 uur).

Op zaterdag 11 juli wordt op het complex van Olympia 
Haarlem het 33e Jan de Wit Toernooi georganiseerd. Normaal 
duurt dit softbal-toernooi een week voor aanvang van de 
competitiestart twee dagen, dit keer één dag. Naast het 
organiserende Olympia Haarlem wordt er deelgenomen 
door Neptunus, Onze Gezellen, Quick Amersfoort, Red Lions, 
landskampioen Roef!, Terrasvogels en UVV.

o o o o o o

In Fastball Magazine kunt u vrijwel het hele jaar uitgebreid 
over honkbal en softbal lezen Het blad verschijnt 
maandelijks, behalve in januari, juli en november. Interesse 
in een abonnement? Stuur dan een mailtje naar info@
fastballmagazine.nl en geniet van leuke verhalen. Een 
jaarabonnement kost slechts 29,95 Euro voor Nederland of 
39,95 Euro in het buitenland.

Heel veel nieuws over softbal is te vinden in DINO!, het leukste 

softbalmagazine van Nederland. DINO! is een uitgave van de 
Stichting Softbaldino en verschijnt viermaal per jaar. Bij veel 
verenigingen zijn de edities van DINO! te verkrijgen.


