LEESVOER

16 juli 2022
Editie 9

1

EDITOR-IN-CHIEF
Marco Stoovelaar

EINDREDACTIE
Jasper Roos

REDACTIE
Feiko Drost
Coen Stoovelaar
Györgyike Horvath

VORMGEVING
Jasper Roos

FOTOGRAFIE
Robert Bos
Renata Jansen

honkbalweek
@honkbalweek
honkbalweek
honkbalweek
www.honkbalweek.nl

Oranje wint jubileumeditie Honkbal Week Haarlem!
Het was een mooie afsluitende dag van de dertigste editie
van de Honkbal Week Haarlem. Het evenement dat in 1961
begon als Internationaal Honkbaltoernooi Haarlem, maar
al snel tijdens de eerste speeldagen werd omgedoopt
tot Haarlemse Honkbal Week. Het was het begin van een
rijke traditie. Meer dan zestig jaar hebben we nu al kunnen
genieten van veel honkbalvertier op hoog niveau.

bleef de wedstrijd beperkt tot 2 1/2 inning. Maar ook met
deze wedstrijd is hopelijk een nieuwe traditie geboren.
De dertigste ‘Week’ eindigde uiteraard met de
allesbeslissende finale tussen Team Kingdom of the
Netherlands en Curaçao. Twee ploegen waarvan het op
sommige momenten tijdens het toernooi absoluut niet
leek dat zij tegenover elkaar zouden komen te staan in de
finale, maar dat maakt onze honkbalsport zo mooi, het
onvoorspelbare, er kan echt van alles gebeuren. Het bleef
vier innings lang puntloos, totdat Oranje tot een rally van vijf
punten kwam in de vijfde slagbeurt. De Nederlandse ploeg
won uiteindelijk met 6-1 en werd daarmee voor de vijfde
keer toernooiwinnaar. Na de winst in 2004, 2006, 2010 en
2016 dit keer de titel in het jubileumtoernooi. Mooier kan je
het als organisatie niet wensen.

Ook tijdens deze dertigste ‘Week’ was het niveau sterk. Veel
wedstrijden eindigden met klein verschil, de teams waren
aan elkaar gewaagd, we waren getuige van verrassingen en
we hebben kunnen smullen veel fraaie acties, schitterende
vangballen, veel dubbelspelen en prima slagwerk. Het
was een prima jubileumeditie, waarbij het experiment om
wedstrijden van zeven innings te spelen uiteindelijk goed
aansloeg.
Op de slotdag stonden twee wedstrijden op het programma.
Of eigenlijk drie. In de middag werd om het brons gespeeld
tussen de USA en Japan. Team USA bleek de sterkste, won
met 5-1 en hield de bij veel toeschouwers geliefde Japanse
ploeg op slechts twee honkslagen.

In deze speciale extra editie van Leesvoer blikken we nog
even terug op de finaledag met verslagen en mooie foto’s.

In het Leesvoer van gisteren stond al een bedanklijst aan al
die vrijwillige medewerkers. Nogmaals willen we langs deze
weg iedereen bedanken voor hun inzet, de lange dagen in
Na afloop van de troostfinale stonden twee teams met oud- en om het stadion en hun enthousiasme. Over een maand
internationals tegenover elkaar in de Old Stars Game. Door beginnen we de voorbereidingen voor de 31e Honkbal Week
de lengte van het duel om de derde en vierde plaats kon Haarlem. Schrijf het vast in de agenda: juli 2024.
echter niet de geplande anderhalf uur worden gespeeld en
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TEAM KINGDOM TE STERK VOOR CURAÇAO IN FINALE HONKBAL WEEK
In de groepsfase had Curaçao de grote broer verrast door laat
in de wedstrijd een achterstand om te keren, maar nu waren
de rollen omgekeerd. Bij Team Kingdom of the Netherlands
stonden de grote meneren op het belangrijkste moment op
en loodsten hun team naar de titel.

Het is een oude wet in het honkbal, dat een pitcher het lastiger
gaat krijgen met een slagploeg als ze hem voor een derde
keer kunnen zien en die wet ging in deze broedertwist zeker
op. Uiteindelijk waren het de grote jongens die het zouden
afmaken, maar het was John Polonius die in de finale het
vuur aan het lont stak. Zijn double bij twee man uit in de vijfde
inning zou het startschot geven voor de beslissende rally.

Ze hadden nog een appeltje te schillen met Curaçao, dat was
het mantra van de spelers en staf van het Koninkrijksteam
kort na hun gewonnen halve finale tegen Japan. Dwayne
Kemp, Tjerk Smeets en Lars Huijer, ze zinden allemaal op
revanche na de nederlaag in de groepsfase en dat kregen ze
ook.

Polonius’ tweehonkslag werd gevolgd door een single van
Delano Selassa, waarop de honkloper echter nog niet kon
binnenkomen. Dat kon hij wel op de verre klap die volgde van
Roger Bernadina. The Shark had eerder al de eerste homerun
van het toernooi op zijn naam geschreven en leek nu ook voor
de afsluitende de tekenen, maar de scheidsrechters bepaalde
dat de bal niet op, maar tegen de muur gevlogen was. Geen
homerun, maar een tweehonkslag dus. Wel scoorden Team
Kingdom de eerste twee runs van de wedstrijd.

Lang ging de strijd in de finale gelijk op. Ruderly Manuel, de
startend werper van Team Curaçao, ging lange tijd gelijk op
met zijn meer ervaren opponent Shairon Martis, maar moest
in de vierde inning alsnog buigen.

Foto: Renata Jansen
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De vier wijd daarna voor Coco Balentien betekende het einde
van de wedstrijd voor Manuel. Hij werd vervangen door
Boston Red Sox-prospect Faysel Gregorio. Ook hij kon de
aanval van Oranje niet stoppen. Juremi Profar, sowieso sterk
op dreef dit toernooi, sloeg een honkslag en het derde punt
binnen, waarna Denzel Richardson met de derde double en
de vierde en vijfde run van deze inning de puntjes definitief
op de i zette.

Team Kingdom wint hiermee voor de vijfde maal en de eerste
keer sinds 2016 de Honkbal Week Haarlem. Nadat in de
groepsfase nog drie van de vijf duels verloren gingen en de
selectie geteisterd werd door coronabesmettingen, hebben
ze zich in de beslissende fase van het toernooi opgericht.
Curaçao mag bijzonder trots zijn met een uitstekende tweede
plek en knappe overwinning op Team Kingdom, Cuba en
Amerika (tweemaal). (SG)

Net als in de halve finale tegen Japan, toen Lars Huijer een
dijk van een wedstrijd gooide, kon interim manager Smeets
vandaag ook weer rekenen op een geweldig optreden van zijn
startende werper. Martis gooide net als Huijer de volledige
wedstrijd, kreeg slechts twee honkslagen en één run tegen.
De pitcher werd dan ook verdiend tot MVP van de finale
uitgeroepen.

Foto: Renata Jansen
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TEAM USA WINT IN SLORDIG DUEL TROOSTFINALE VAN JAPAN
In de gehele groepsfase waren de Japanners ongenaakbaar,
maar in de halve finale gingen ze met de haven in zicht alsnog
ten onder tegen Nederland. Met hun kansen op de eindzege
leek ook de scherpte verdwenen. Team USA kon vroeg in de
troostfinale een voorsprong nemen en ze gaven die niet meer
weg.

De Amerikanen profiteerden optimaal van de onachtzaamheid
van hun tegenstander en liepen mede dankzij een
tweehonkslagen van Yohandy Morales en Jacob Wilson.
Beiden namen twee RBI’s voor hun rekening.
Bij een 5-0 voorsprong voor Amerika drong Japan in de vijfde
inning voor het eerst echt aan. Dankzij de tweede geraakt
werper van Team USA - en daarmee de vierde (!?) van de verder
uiterst gemoedelijke wedstrijd -, een honkslag van Rintaro
Tsujimoto en vier wijd voor Atsuki Tomosugo stroomden de
honken plots vol zonder dat er een uit was gevallen. Het was
te danken aan de range en sterke arm van Enrique Bradfield Jr
dat de schade voor de VS beperkt bleef tot één run.

Na de sensationele uitschakeling in de halve finale kwam
de Japanse ploeg vandaag onkarakteristiek slordig voor de
dag. In de eerste zes wedstrijden van het toernooi hadden
ze nauwelijks iets weggegeven, laat staan cadeautjes, maar
vandaag was het volledig andere koek. Wilde worpen, geraakt
werpers en meer honkslagen tegen dan we van de Samurai
gewend zijn.

Foto: Renata Jansen
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De buitenvelders van Amerika waren sowieso goed op dreef,
want ook Dylan Crews en Wyatt Langford aan weerszijden van
Bradfield moesten een keer gestrekt gaan om op zijn minst
een honkslag van Japan te voorkomen. De Aziaten wisten af
en toe nog een man in scoringspositie, maar met een marge
van vier kwam de zege van Team USA nooit meer in gevaar.

Daarmee is het brons dus voor de talenten van Amerika,
terwijl Japan zich na een sterk start van het toernooi tevreden
moet stellen met een vierde plek. (SG)

Foto: Renata Jansen
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Persoonlijke prijzen

1. Team Kingdom of the Netherlands

Beste Slagman		

2. Curaçao

JUREMI PROFAR (NED) met .412 slaggemiddelde en slugging
van .471

3. USA

Beste Pitcher
4. Japan
5. Cuba

LARS HUIJER (NED), 2-0, ERA 0.58, 10 strikeouts in 12
innings

6. Italië

Homerun King
YOHANDY MORALES (USA) met 1 homerun in 17 slagbeurten

Meest Populaire Speler (Carl Angelo Award)
RINTARO TSUJIMOTO (JPN)

Meest Waardevolle Speler (Jacques Reuvers
Award)
ROGER BERNADINA (NED)

Foto: Renata Jansen
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NIPTE WINST ORANGE DUTCH OLD STARS

Het was een feest der herkenning, al die spelers die in het
verleden de nationale kleuren verdedigden tijdens allerlei
mondiale toernooien, zoals bijvoorbeeld de Olympische
Spelen, World Baseball Classic, Wereldkampioenschap,
Europees Kampioenschap en natuurlijk de Honkbal Week
Haarlem en het World Port Tournament. Doordat de wedstrijd
om het brons langer duurde dan gedacht, konden de
voormalige Oranje-mannen maar een korte wedstrijd spelen.
Het was het team van de Orange Dutch Old Stars dat met 2-1
won van de Royal Dutch Old Stars.

Team Orange sloeg vervolgens met twee punten toe in de
tweede helft van de tweede inning op starter Diegomar
Markwell. Bryan Engelhardt begon met een tweehonkslag
en Vince Rooi volgde met een honkslag. Ook volgende
slagman Stijn van der Meer liet een honkslag van zijn knuppel
vertrekken en dat stelde Engelhardt in staat te scoren. Met
één uit scoorde Rooi na een honkslag van Michael Crouwel.
Het Royal Team wist hier één punt tegenover te stellen in de
derde inning. Dat gebeurde op relievers Tom Nanne en Tom
van Limburg. Met één uit gooide de eerste vier wijd op Eugene
Henson. Hij scoorde even later na een honkslag van Danny
Rombley op Van Limburg. En daar bleef het bij.

Team Royal kwam gelijk in scoringspositie in de eerste inning
na een lead-off honkslag van Eugene Henson en vier wijd
(met één uit) voor Jeroen Sluijter. Ook in de tweede slagbeurt
kreeg de ploeg twee lopers op de honken, die dit keer beiden
in scoringspositie kwamen. Ken Brauckmiller begon met een
honkslag en Max Clarijs volgde met een tweehonkslag, maar
zij bleven achter.

Foto: Renata Jansen
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Voor de Orange Dutch Old Stars, die speelden onder leiding
van Rikkert Faneyte, kwamen in actie: David Bergman,
Wesley Connor, Michael Crouwel, Bryan Engelhardt, Mark
Giroldi, Swen Huijer, Sidney de Jong, Dirk van ‘t Klooster, Jurjan
Koenen, Tom van Limburg, Stijn van der Meer, Tom Nanne,
Vince Rooi en Nick Urbanus.

Nick Stuifbergen. Door de korte speelduur kwamen Jurriaan
Lobbezoo en Erik Remmerswaal niet in actie.
Elvin Englentina (HP), Edson Louisa (1B) en Johan Brandsma
(3B) waren de umpires. Jeanette van Drunen, Karin Pieneman
en Marco Stoovelaar, die bij alle wedstrijden van de Honkbal
Week de official scorers waren, noteerden ook tijdens dit duel
alle acties. (MS)

In het team van de Royal Dutch Old Stars, met als coach de
legendarische Hudson John, speelden: Jeffrey Arends, Ken
Brauckmiller, Max Clarijs, Eugene Henson, Marvin Isenia,
Percy Isenia, Ronald Jaarsma, Adonis Kemp, Diegomar
Markwell, Danny Rombley, Erik de Rijcke, Jeroen Sluijter en

Foto: Renata Jansen
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