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Welkom terug in het Pim Mulier Stadion...
Hallo allemaal, we zijn er weer!

Het is tijd voor de eerste wedstrijden van de Honkbal 
Week Haarlem 2022. Daar hebben we vier jaar op moeten 
wachten. Helaas moest het evenement twee jaar geleden 
worden geschrapt en we weten allemaal wat daarvan de 
oorzaak was. Gelukkig is er dit jaar weer heel veel mogelijk 
en zijn we weer terug. Maar bedenk wel dat we met zijn allen 
uiteraard nog wel voorzichtig moeten zijn en blijven. Hou u 
dan ook aan de inmiddels overbekende basisregels. Voor 
uzelf en voor anderen.

We zijn er klaar voor en we hebben een sterk deelnemersveld!
Nationale ploegen uit Cuba, Curaçao, Italië, Japan en 
de USA zijn afgereisd naar Haarlem. Zij krijgen natuurlijk 
gezelschap van ons eigen Nederlands Team, of Team 
Kingdom of the Netherlands, zoals de ploeg tijdens 
internationale toernooien wordt genoemd. Vier landen uit 
ons deelnemersveld staan in de top-10 van de ranglijst van 
de World Baseball Softball Confederation (WBSC). Japan 
neemt de eerste plaats in, de USA staat op de vijfde plek, 
Nederlands is achtste en Cuba negende. Italie en Curaçao 
staan op respectievelijk de zeventiende en zestigste plaats.

Laten we dat lijstje nog even nader bekijken.

Cuba neemt voor de vijftiende keer deel (vijfmaal 
toernooiwinnaar) sinds 1972. Curaçao is (na 1966 en 2016) 
voor de derde keer deelnemer. Italië, dat in 1968 debuteerde, 
is er voor de zesde keer bij. Japan is sinds 1992 één van 
de vaste gasten en miste sindsdien alleen de ‘Week’ van 
1998. Japan, dat voor het eerst deelnam in 1978, is dit jaar 
voor de vijftiende keer in Haarlem. De USA neemt voor de 
zevende keer aan de ‘Week’ deel met de officiële nationale 
amateurploeg, die jaarlijks wordt samengesteld uit de beste 
college-spelers. De eerste keer was in 1978. Sinds 2000 
nam Team USA vijfmaal deel. En Nederland is er natuurlijk 
alle edities bijgeweest.

Een mooi deelnemersveld voor deze Honkbal Week Haarlem, 
dat dit jaar de dertigste editie viert. Dertig toernooien, 
wie had dat kunnen bedenken toen in 1961 de eerste 
wedstrijden werden gespeeld van wat toen begon als een 
internationaal toernooi op het Gemeentelijk Sportterrein 
aan het Badmintonpad (de voormalige thuislocatie van 
HCK/Kinheim). Sinds 1963 is het huidige (historische) Pim 
Mulier Stadion de locatie.

Na een aanvankelijk onregelmatig verloop van de eerste 
toernooien (1961, 1963, 1966, 1968, 1969, 1971) staat de 
Honkbal Week sinds 1972 elke twee jaar op de agenda. 
Slechts tweemaal werd dat onderbroken.
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De eerste keer was in 1986 toen Nederland voor het eerst 
het Wereldkampioenschap Honkbal mocht organiseren. De 
wedstrijden werden toen gespeeld in Haarlem, Rotterdam, 
Utrecht en Eindhoven. De tweede keer was natuurlijk twee 
jaar geleden.

In die 29 voorgaande ‘Weken’ is veel gebeurd. We hebben 
mooie wedstrijden gezien, we hebben samen in de zon 
en de regen gezeten, we hebben samen genoten. En er 
hebben veel spelers deelgenomen, die later zeer bekend en 
succesvol zijn geworden in bijvoorbeeld de Major League. En 
ja, ook de nodige dollars hebben verdiend in hun loopbaan. 
Daarover meer in de komende edities van Leesvoer, het 
bulletin van de Honkbal Week Haarlem dat ook nu weer 
dagelijks digitaal zal verschijnen. Was er twee jaar geleden 
geen fysieke Honkbal Week, we organiseerden toen wel 
een online-editie, compleet met Leesvoer en podcast. Die 
edities zijn allemaal terug te vinden op onze website. Net 
zoals het Leesvoer van dit jaar, om straks nog even lekker op 
uw gemak te kunnen lezen.

Hoe ziet de redactie van het Leesvoer er dit jaar uit?

Statisticus, feitenkenner en wandelende
honkbalencyclopedie Marco Stoovelaar maakt voor de 
achttiende keer deel uit van de Leesvoer-redactie. In 1986 
was Marco tijdens het Wereldkampioenschap in Nederland 
de rechterhand van commentator Hugo Walker tijdens 
de (rechtstreekse) uitzendingen van NOS Studio Sport. 
Twee jaar later debuteerde Marco als redacteur tijdens de 
HHW van 1988, waarna hij sinds 1990 de leiding over de 
redactiegroep heeft. Maar Marco was er op de HHW van 
1972 al bij als zeer jeugdige toeschouwer, zodat dit zijn 24e 
‘Week’ is. In 1995-2000 had hij ook zitting in het organisatie-
comité (pers/pr-zaken) van de ‘Week’. Als Editor-in-Chief 
overziet Marco de totstandkoming van het dagelijkse bulletin. 
Marco heeft als verslaggever van (ondermeer) De Telegraaf 
(ruim dertig jaar) een journalistieke achtergrond en was ook 
vele jaren Leesvoer-redacteur tijdens de Haarlemse Softbal 
Week.

Ook dit jaar zal de Editor-in-Chief weer een poging doen 
de redactiegroep in het gareel te houden, zodat we weer 
dagelijks een lezenswaardig Leesvoer kunnen produceren. 
Maar Marco is tijdens deze ‘Week’ voor de tweede keer ook 
één van de drie official scorers en dat zal dan dit keer de 
prioriteit krijgen. 

Tot en met 2014 nam Marco de eindredactie van Leesvoer 
voor zijn rekening, maar doordat hij in 2016 ook één van de 
scorers was nam Jasper Roos die taak over en deed dat in 
2018 opnieuw. Dit jaar is Sander Grasman de eindredacteur. 
Sander maakt tijdens deze ‘Week’ ook de wedstrijdverslagen. 
Hij zou er twee jaar geleden ook bij zijn, maar toen werd het 
toernooi afgelast en zodoende maakt hij nu dus officiëel 
zijn debuut. Sander heeft nooit zelf gespeeld, maar heeft 
wel altijd belangstelling voor honkbal gehad. Zo was hij 
geruime tijd een regelmatig bezoeker in de gloriejaren van 
Quick Amersfoort (de seizoenen met ondermeer Patrick van 
Heyningen en Juani Werleman) en weet hij dus goed hoe de 
sport in elkaar zit. Sander heeft eveneens een journalistieke 
achtergrond en is ondermeer werkzaam voor Eurosport.

Coen Stoovelaar was in 1971 voor het eerst bij een HHW 
als toeschouwer aanwezig en maakt nu voor de negende 
keer deel uit van de Leesvoer-redactie en zal weer de 
nodige info aanleveren voor de korte berichten. Daarvoor 
was hij al vele jaren HHW-medewerker in verschillende 
functies. Zoals de begeleiding van de umpires, maar ook 
de verzorging (catering) van de wedstrijd-officials en de 
teams. In verschillende Weken vervulde hij die taak samen 
met Wim Joost . Dit markante duo zorgde er voor dat er 
genoeg te drinken was in de dug-outs en dat ook de officials 
hun drankje op tijd kregen. Coen, zelf ook een voormalig 
umpire, is ook werkzaam geweest in de journalistiek, want 
hij werkte geruime tijd bij de befaamde sportkrant Sport 
en Sportwereld, dat onder redactie stond van de bekende 
sportjournalist Kick Geudecker. Bij het blad werkten ook 
sportcoryfeeën als Martin Bremer, Bob Spaak en Ad van 
Emmenes. Vier jaar geleden benoemden we Coen tot 
Leesvoer-Erelid.

Györgyike Horvath (voor velen simpelweg beter bekend 
als Jurkje of Sjors) maakt voor de achtste keer deel uit van 
de redactie. Györgyike was er voor het eerst bij tijdens de 
Honkbal Week van 1990 als medewerkster van de EHBO 
en dat bleef ze verschillende Honkbal Weken doen. Sinds 
begin jaren 2000 maakt ze deel uit van de officiële groep 
vrijwilligers en medewerkers van de ‘Week’. Eerst als 
chauffeur, daarna werkzaam in de permanence.
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In 2008 debuteerde Györgyike als rookie in de Leesvoer-
redactie. Uit haar EHBO-periode dateert de langlopende 
HHW-soap ‘As Györgyike Turns’, die dagelijks (half jaren 
negentig) tijdens een aantal Honkbal Weken was te volgen 
in het Leesvoer. Dat was ook de periode dat het Leesvoer 
tweemaal per dag verscheen. Györgyike is de enige in de 
Leesvoer-groep zonder journalistieke achtergrond.

Mick van der Nat is onze tweede rookie in de Leesvoer-groep. 
Mick zorgt dit keer voor de vormgeving en de lay-out, zodat 
alles er weer fraai uit komt te zien. Mick studeert aan de 
School voor de Journalistiek, heeft veel honkbal-interesse en 
is ondermeer werkzaam voor het Noord-Hollands Dagblad. 
Ook is hij actief voor Sport Amerika. Tijdens deze ‘Week’ zal 
hij soms ook een aantal artikelen voor zijn rekening nemen 
en is hij ook betrokken bij de livestream.

Twee inmiddels vaste Leesvoer-medewerkers zijn er dit jaar 
niet bij. Of eigenlijk maar eentje, want de andere is er wel. 
Eh, hoe zit dat precies?

Feiko Drost zou voor de zesde keer Leesvoer-redacteur 
zijn. Bovendien zou hij dit jaar (voor de negende keer) ook 
één van de official scorers zijn. Maar Feiko is er niet, want 
hij werd gevraagd om tijdens deze periode in te vallen 
als Scoring Director tijdens de European Championship 
Qualifier Baseball in Blagoevgrad (Bulgarije). Over twee jaar 
is Feiko, onze Kabouter Plop, er natuurlijk weer gewoon bij.

Degene die er wel is, maar alleen zijdelings actief zal zijn voor 
het Leesvoer is Jasper Roos. Sinds 2012 was Jasper één van 
de redacteuren en verzorgde sinds 2018 de vormgeving (wat 
nu dus wordt gedaan door Mick). In 2016 was Jasper voor 
het eerst eindredacteur. Die taak nam hij in 2018 opnieuw 
op zich en ook tijdens de online-editie van 2020. Jasper 
schreef de wedstrijdverslagen, wat dit keer wordt gedaan 
door Sander. 

Tijdens deze Honkbal Week is Jasper ondermeer nauw 
betrokken bij de content voor het scorebord, maar ook 
het maken van korte film-items en de livestream. Jasper 
heeft met zijn activiteiten voor Sport Amerika ook een 
journalistieke achtergrond. Wel maakt Jasper weer samen 
met zijn (vaste) gasten dagelijks de HWH-podcast. Daarin 
wordt de dag doorgenomen en is er ruimte voor nieuwtjes, 
interviews en historie.

Inderdaad, ons eigen Luistervoer, zoals we dat ook deden in 
2018 en tijdens de online-editie in 2020.

Robert Bos is voor de derde keer onze Honkbal Week-
fotograaf. Hij maakt foto’s voor het Leesvoer, maar ook voor 
op onze website. Maar Robert is dit jaar niet onze enige 
fotograaf. Ook Renata Jansen, Janneke Louisa-van der Ploeg 
en David Mulder zullen fraaie plaatjes aanleveren voor alle 
HWH-publicaties.
Naast deze Leesvoer-ploeg hebben we natuurlijk ook nog de 
PR-groep, die zorgt voor de nodige content op social media. 
Die bestaat uit Marleen Zwartkruis, Marieke Fokkema, 
Marissa Rikkelman en Els Rietman. Vanuit het organisatie-
comité heeft Jaap Bonkenburg de leiding over deze 
PR&Media-groep.

Genoeg over ons, maar we denken (en dat vinden we 
eigenlijk ook wel) dat u wat Leesvoer (en de PR) betreft 
weer in vertrouwde handen bent. Vanaf vandaag gaan wij 
ons uiterste best doen u weer dagelijks een lezenswaardig 
Leesvoer te presenteren. Nee, ook dit jaar geen papieren 
versie, maar een digitale uitgave.

Dennis Duin zal er voor zorgen dat elke nieuwe editie zo snel 
mogelijk is te vinden (en dus te lezen) op de website van de 
Honkbal Week Haarlem. Ook Dennis is er dit keer niet bij, 
want hij is aangesteld als official scorer tijdens de World 
Games in het Amerikaanse Birmingham.

Maar als u deze Leesvoer leest betekent het dat u onze 
website (www.honkbalweek.nl) succesvol heeft gevonden 
en dat Dennis tijd heeft gehad het dag-bulleting te plaatsen.
 

Zo, u bent weer helemaal bij. Tot zover deze eerste inleiding. 

Wij zijn er klaar voor, de organisatie is er klaar, de teams zijn 
er klaar, de officials zijn er klaar en natuurlijk zijn ook alle 
medewerkers er klaar voor. En we gaan er vanuit dat u er als 
toeschouwer ook weer klaar voor bent. Voor deze dertigste 
Honkbal Week Haarlem, waarin we u hopelijk mooie en 
interessante wedstrijden kunnen voorschotelen. Maar dat 
is de taak van de spelers.
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Vandaag gelijk twee mooie wedstrijden. Om 15.30 uur 
staan Curaçao en Japan (de winnaar van vier jaar geleden) 
tegenover elkaar. En vanavond vanaf 19.30 uur de Europese 
klassieker Nederland en Italië. 

Voor aanvang van dat duel wordt de dertigste editie van 
de Honkbal Week ook officiëel geopend door toernooi-
voorzitter Guus van Dee, waarna de Haarlemse wethouder 
voor sportzaken Eva de Raadt de ceremoniële eerste bal 
zal gooien. Vervolgens worden het volkslied van Italië en 
Nederland ten gehore gebracht door respectievelijk Carla 
Genchi en John Lemaire.

Ga er dus maar weer lekker voor zitten. En ga genieten, 
hopelijk met een lekker temperatuurtje, van aantrekkelijk 
honkbal. Onder het genot van een hapje en een drankje!
Tot morgen!

En voor nu:

LET’S PLAY BALL!
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WE ZIJN ER GELUKKIG WEER!
Toernooi-voorzitter Guus van Dee is een gelukkig man. De 
afgelopen weken keek hij glunderend om zich heen, terwijl 
het Pim Mulier Stadion veranderde in de overbekende 
Honkbal Week-setting. Hij genoot zichtbaar van alle 
activiteiten. Het Honkbal Week-gevoel was er wee en is er 
weer!

In 2018 had Guus voor het eerst de leiding over het 
tweejaarlijkse internationale evenement als opvolger van 
Frits Mulder. Na afloop van de ‘Week’ van 2018 kon worden 
teruggekeken op een geslaagd toernooi en werd gelijk 
begonnen met de voorbereidingen voor het toernooi van 
twee jaar later. De dertigste editie in 2020, de jubileum-
editie. 

We weten allemaal wat er gebeurde. Helaas werd de hele 
wereld in de greep gehouden door de coronavirus-pandemie 
(COVID-19). In de eerste maanden van 2020 werd het ene 
na het andere evenement geschrapt of uitgesteld. Het begin 
van de honkbal- en softbalcompetities werd steeds weer 
uitgesteld. 

Op dinsdag 24 maart 2020 nam ook het organisatie-comité 
van de Honkbal Week Haarlem het definitieve besluit om het 
evenement te annuleren. Een terechte beslissing, want het 
comité memoreerde toen terecht dat er belangrijkere zaken 
aan de orde waren. Gezondheid en veiligheid vormden de 
hoogste prioriteit.

We zijn nu twee jaar verder en gelukkig is er weer van alles 
mogelijk. Hoewel in maart 2020 alle voorbereidingen voor 
de dertigste editie werden geschrapt, betekende het niet 
dat iedereen gelijk achterover ging zitten. Het was dan ook 
niet moeilijk om één en ander weer op te starten voor het 
toernooi van dit jaar.

Guus van Dee: ,,We hebben het altijd als een tijdelijke 
zaak bekeken, iets wat nu gebeurde en hopelijk nooit 
meer zal gebeuren. We zijn eigenlijk meteen doorgegaan. 
De afgelopen twee jaar hebben we dan ook goed kunnen 
gebruiken voor wat we willen, voor vernieuwing en om het 
toernooi nog beter te maken. Voor elkaar en met elkaar een 
mooie Honkbal Week te kunnen realiseren.’’

Toernooi-voorzitter Guus van Dee 
Foto: Marco Stoovelaar 
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Deelnemersveld

Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit nationale ploegen 
afkomstig uit Cuba, Curaçao, Italië, Japan, de USA en 
natuurlijk Nederland. Maar waren de landen wel allemaal 
bereid om een team uit te zenden na de twee moeilijke 
voorgaande jaren?
Guus: ,,Iedereen heeft heel lang een slag om de arm 
gehouden. Terecht. De deelnemers waren dan ook onze 
grootste zorg. 

Dat hebben Léon (Ravestein, toernooi-directeur, MS) en 
ik opgepakt en daar hebben we veel tijd en energie in 
gestoken. Daar hebben we ook van verschillende kanten 
veel hulp bij gekregen, waarvoor we heel dankbaar zijn. De 
Amerikaanse Bond heeft pas dit voorjaar defintief groen 
licht gegeven, want er was een streng uitreisbeleid. We 
hebben veel contact gehad met de Amerikaanse Bond, 
want we wilden het team graag hebben. Uiteindelijk is dat 
gelukt, de nationale ploeg komt en dat is een droom die 
waarheid wordt. Ook de andere landen waren in het begin 
wat afhoudend, maar gelukkig is er steeds meer mogelijk, 
net zoals reizen en het organiseren van toernooien.’’

Aanvankelijk behoorde ook Chinese Taipei weer tot het 
deelnemersveld. Het Aziatische land is al vele jaren één 
van de vaste gasten van de Honkbal Week, maar moest 
zich dit keer afmelden. Begin dit jaar was internationaal 
reizen vanaf het eiland simpelweg niet toegestaan vanwege 
de pandemie, zodat Chinese Taipei zich moest afmelden. 
Curaçao werd de plaatsvervanger. ,,Daar zijn we heel blij 
mee, want dat is gewoon een goed honkballand’’, aldus 
Guus van Dee.

Zoals bij veel sportevenementen kreeg ook de Honkbal 
Week Haarlem te maken met een terugloop van sponsoring 
en/of partners. Guus: ,,Enkele trouwe partners moesten 
om financiële redenen afhaken. Het was gewoon een stuk 
moeilijker geworden. Veel bedrijven moeten herstellen na 
de corona-periode. Honkbal blijft helaas een kleine sport 
met weinig TV-exposure. Maar gelukkig hebben we ook voor 
deze keer weer verschillende partners gevonden en daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee’’.

Ondertussen liep de kaartverkoop de afgelopen weken 
uitstekend. Guus: ,,En dat vind ik toch wel bijzonder. In 
voorgaande toernooien wist je vantevoren niet welke 
dag zou zijn uitverkocht. Nu weten we al dat een aantal 
dagen is uitverkocht, misschien nog een paar plaatsen op 
de zijtribune. De stijging van de kaartverkoop is zeker te 
danken aan de vele publiciteit die er is gedaan. Daar heeft 
Marleen (Zwartkruis, PR-zaken, MS) met haar groepje heel 
veel energie in gestoken. Nieuwsbrieven, aandacht op de 
website, het toernooi onder de aandacht brengen. Daar heb 
ik alleen maar bewondering voor. Hulde.’’

Medewerkers

Ook binnen het organisatie-comité en de trouwe groep 
medewerkers wijzigde gelukkig niet veel. Vrijwel iedereen 
was weer bereid om zich dit jaar weer in te zetten voor een 
goed verloop van het toernooi. Tijdens deze Honkbal Week 
lopen er zo’n 120 vrijwilligers rond, herkenbaar aan de 
lichtblauwe shirts. Allemaal met een eigen functie, allemaal 
met het doel om het de toeschouwers en deelnemers naar 
de zin te maken en er een mooie ‘Week’ van te maken. Op 
de medewerkersbijeenkomst ruim een week geleden zagen 
we veel bekende gezichten. Als trouwe Honkbal Week-
bezoeker zal u dat ongetwijfeld ook opvallen.

Het organisatie-comité dat vier jaar geleden voor het eerst 
onder leiding van Guus van Dee de Honkbal Week Haarlem 
realiseerde, bleef twee jaar geleden ongewijzigd. De meeste 
leden zijn er ook dit keer weer bij. Marleen Zwartkruis 
was tot twee jaar geleden binnen het organisatiebestuur 
verantwoordelijk voor de PR-zaken, maar houdt zich nu veel 
meer bezig met het ‘veldwerk’. 
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Voormalig Haarlems Dagblad-verslaggever Jaap Bonkenburg 
nam haar functie binnen het bestuur over. Paul Louman 
hield zich bezig met marketing en commerciële zaken, maar 
nam even afstand, waarna Mariëlle Tammer hem opvolgde. 
Maar inmiddels is Paul ook weer aangehaakt en is hij ook 
dit keer weer van de partij. Maud Tromp beheert dit keer het 
secretariaat als opvolgster van Françoise Jansen. Maud is 
geen onbekende binnen de Honkbal Week-familie. Haar 
vader Piet Tromp, die helaas in 2019 overleed, was lang de 
toernooi-voorzitter. In die jaren was Maud al één van de vele 
(jeugdige) medewerkers.

Guus: ,,Inderdaad, veel bekende gezichten, maar gelukkig 
ook een aantal nieuwe. En dat is ook nodig, want we moeten 
ook aan de toekomst denken.’’

Toen Guus van Dee vier jaar geleden de leiding van de 
Honkbal Week Haarlem overnam verkondigde hij in één van 
de Leesvoer-edities van 2018 dat hij drie toernooien wilde 
doen. Dat betekende dus 2018, 2020 en 2022. Maar doordat 
2020 werd geschrapt staat hij nu dus aan de vooravond van 
zijn tweede toernooi. Of is het toch zijn derde? Wat doet hij 
hierna?
Guus: ,,Ik ben van plan nog zeker een toernooi door te gaan. 
Zoals ik het nu bekijk zeker. Ik heb er ook veel zin in om het 
nog een keer te doen. En daar ga ik ook voor.’’

Ruim een week geleden liep Guus van Dee rond in het Pim 
Mulier Stadion. Er werd druk gewerkt aan de opbouw van de 
zijtribunes, de sponsortenten, het promodorp.
Guus: ,,Wat ik toen zag was dat het stadion weer tot leven 
kwam. En daar werd ik heel vrolijk van. De tenten en zo 
werden neergezet, het ging er allemaal weer op lijken. Maar 
toch heb ik het afgelopen jaar altijd wel het gevoel gehad dat 
het wel weer zou gaan lukken. Dat het allemaal echt weer 
kon. Ik was en bleef optimistisch. En nu zijn we er gelukkig 



LEESVOER
Editie 1

8 juli 2022

9

Rookies
Wat fijn dat jullie er weer zijn en wat ontzettend fijn dat ik 
weer leuke interviews mag gaan doen voor het Leesvoer.

Twee jaar geleden hadden we een digitale Honkbal Week 
en er waren toen geen interviews met spelers die voor het 
eerst uitkwamen voor het Team Kingdom of the Netherlands. 
Of met scheidsrechters die hier voor het eerst mochten 
‘acteren’. Tijdens deze ‘echte’ editie zijn ze er gelukkig wel 
weer en vanaf zaterdag kunnen jullie weer lezen hoe de 
spelers zover gekomen zijn en hoe de scheidsrechters dit 
allemaal beleven. Als eerste begin ik met de rookies, zowel 
spelers als scheidsrechters, want er zijn er weer een paar 
die voor het eerst op de Honkbal Week Haarlem acte de 
presence geven.

Wat betekent de term rookie eigenlijk?

Een rookie is in de sport een nieuwkomer, iemand die ergens 
in debuteert of voor het eerst actief is (team, toernooi). Nu 
zullen een paar scheidsrechters niet voor het eerst op een 
internationaal toernooi staan, maar wel voor het eerst op de 
Honkbal Week. Dat geldt ook voor een speler en nu mogen 
jullie raden wie.

Ik heb er weer vreselijk veel zin in om de mannen uit te horen 
en ik hoop dat jullie het weer met plezier zullen gaan lezen. 
(GH)
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Oranje oefent tegen Under-23 Team
Afgelopen woensdagavond speelde het Team Kingdom 
of the Netherlands een oefenduel tegen het nationale 
Under-23 Team als laatste voorbereiding op de Honkbal 
Week Haarlem. Op een bewolkte en frisse avond op het Loek 
Loevendie Ballpark, het thuiscomplex van landskampioen 
L&D Amsterdam Pirates, ging de ploeg van manager Evert-
Jan ‘t Hoen aanvankelijk voortvarend van start. Maar 
uiteindelijk vielen de beslissende punten pas in de zesde 
inning en won het Nederlands Team met 8-6.

Oranje begon goed met een 5-run rally in de eerste slagbeurt 
met een 1-0 achterstand. Met één uit en Wladimir Balentien 
en Sharlon Schoop (beiden honkslag) op de honken 
volgden Denzel Richardson, Juremi Profar, John Polonius 
(tweehonkslag) en Jiandido Tromp met RBI-hits, waarna een 
grounder van de in Oranje debuterende Jules Cremer voor 
het vijfde punt zorgde. Maar in de tweede inning had ook het 
Under-23 Team een productieve slagbeurt. Jeandro Tromp 
opende met een honkslag en scoorde op een driehonkslag 
van Sem Kuijper. 

Met twee uit raakten de honken vol na twee vrije lopen en 
werd de achterstand teruggebracht naar 5-4 dankzij een 
honkslag van Max Kops. Nederland pakte een punt terug 
in de tweede helft van de tweede inning na een RBI-double 
van Denzel Richardson. En zo was er ruim een uur gespeeld, 
maar waren we nog niet verder dan twee innings.

Na drie puntloze innings werd er weer gescoord in de zesde 
slagbeurt. Eerst bracht het Under-23 Team de stand in 
balans door tweemaal te scoren. Het team van manager 
Sidney de Jong kreeg al snel twee honklopers toen Jeandro 
Tromp en Jair van Borkulo beiden vier wijd kregen.

De eerste scoorde vervolgens na een honkslag van Sem 
Kuijper, waarna de tweede de thuisplaat kon passeren toen 
daar een foute aangooi op volgde. Nederland reageerde 
onmiddellijk met twee eigen punten, die allebei werden 
gescoord met twee uit. John Polonius sloeg een lead-off 
double en scoorde met twee uit na een tweehonkslag van 
debutant Kevin Josephina, die op zijn beurt scoorde op een 
honkslag van Dwayne Kemp. Dat bracht de stand op 8-6 en 
dat was zeven complete innings ook de eindstand.

Niet alleen (catcher) Jules Cremer en (infielder) Kevin 
Josephina maakten hun Oranje-debuut, ook pitchers Chris 
Stuart, Ryan Huntington en Raf Cocu kwamen voor het eerst 
in actie voor de nationale ploeg. Cremer en Cocu waren voor 
het duel van woensdag aan de ploeg toegevoegd. Cremer 
zal er ook tijdens deze Honkbal Week bij zijn.

Evert-Jan ‘t Hoen zette zes werpers in. Chris Stuart was 
de startende werper. Hij werd op de heuvel opgevolgd 
door Mike Bolsenbroek, Ryan Huntington, Aaron de Groot, 
Mike Groen en Raf Cocu. Oranje kwam tot elf honkslagen, 
waaronder twee van Sharlon Schoop, Denzel Richardson 
en John Polonius. Op de heuvel had Ryan Huntington een 
prima debuut met een ‘one-two-three’  inning. Mike Groen 
gooide in de vijfde inning driemaal drie slag.

Het was ook een oefenduel voor zes Honkbal Week-officials. 
Roy van de Wateringen was de home plate umpire en in het 
veld wisselden Jeffrey Bentsnijder, John Beltman en Aad 
Otsen om de twee innings van honk. Jeanette van Drunen 
en Marco Stoovelaar waren de official scorers. (MS)
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In Memoriam
Helaas hebben we in de voorbije jaren weer afscheid moeten 
nemen van mensen die in het verleden hebben meegewerkt, 
deelgenomen of op andere wijze betrokken zijn geweest bij de 
Honkbal Week Haarlem.

Sinds de eerste Honkbal Week in 1961 hebben honderden 
vrijwilligers dagelijks hun steentje bijgedragen aan het toernooi. 
Vaak van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat om alles rondom 
de wedstrijden goed te laten verlopen en het de toeschouwers 
naar de zin te maken. Mensen die vakanties of vrije dagen 
opnamen om bij hun ‘Week’ aanwezig te zijn en mee te werken. 
Stuk voor stuk mensen waar de Honkbal Week-organisatie 
enorm trots op is geweest en dat nog altijd is. Of ze nou een 
klein klusje moesten doen of dagelijks actief waren, voor 
of achter de schermen. Zonder deze mensen was en is het 
organiseren van de Honkbal Week simpelweg niet mogelijk!

Sinds de Honkbal Week van 2006 staan we in de eerste 
editie van het Leesvoer altijd even stil bij de personen die 
ons sinds het vorige toernooi helaas zijn ontvallen. Twee jaar 
geleden (2020) hebben we een online-editie van de ‘Week’ 
georganiseerd, compleet met een dagelijks Leesvoer, die 
allemaal zijn terug te lezen op de HWH-website. Ook toen 
stonden we in het eerste nummer met een In Memoriam 
stil bij deze mensen die voor altijd verbonden blijven aan de 
geschiedenis van dit evenement, dat een bijzondere plaats 
inneemt in de Nederlandse honkbalgeschiedenis. Daaronder 
Piet Tromp en Hans de Bie, die respectievelijk in 2019 en 
2020 overleden. Tevens stonden we in 2020 in 
het zevende nummer stil bij het overlijden van 
Sullivans-icoon Carl Angelo.

Ter nagedachtenis aan de mensen die sinds juli 
2020 zijn overleden deze In Memoriam. Daaronder 
Wim Oosterhof en Frank Voskuilen, die jarenlang 
deel hebben uitgemaakt van de organisatie. 

Wim Oosterhof

Voormalig Honkbal Week-voorzitter Wim Oosterhof overleed 
op 4 mei 2021 op 93-jarige leeftijd. Hoewel hij slechts eenmaal 
toernooi-voorzitter is geweest, was de heer Oosterhof vanaf het 
allereerste toernooi in 1961 nauw betrokken bij de organisatie. 
Hij was ondermeer verantwoordelijk voor de accomodatie en 
de contacten met de gemeente. Zo voerde hij vele gesprekken 
met de Haarlemse sportwethouders en andere instanties, 
ondermeer over de totstandkoming van het Pim Mulier Stadion 
in 1963. Bovendien had hij de nodige internationale contacten. 

Het organisatie-comité, onder leiding van Gerard Voogd, vond 
dat het toernooi er niet voor hen was, maar voor het publiek. 
De bestuursleden zijn door de jaren heen dan ook altijd voor 
iedereen benaderbaar gebleven en voelden zich nooit verheven 
boven anderen. Het comité vond bovendien dat de sfeer in 
het stadion en rondom de wedstrijden goed en gezellig moest 
blijven. Maar ook vermaakt moest worden, wat resulteerde in 
het uitnodigen van steeds sterkere deelnemers. 

Wim Oosterhof maakte van 1961 tot en met 1972 deel uit van het 
organisatie-bestuur. In deze periode trouwde Wim met Hennie, 
die jarenlang voor de administratie van de ‘Week’ zorgde en 
lang de permanence leidde. Na 1972 bleef Wim namens de 
organisatie nog vele jaren de contactpersoon/adviseur voor wat 
betreft gemeentelijke instanties en internationale contacten. 

Wim Oosterhof (Links) samen met Piet Tromp (Rechts) 
Foto: Marco Stoovelaar 
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Na het eerste Wereldkampioenschap Honkbal in ons land in 
1986 nam Piet Tromp afscheid als toernooi-voorzitter van de 
Honkbal Week. Wim Oosterhof volgde hem op en leidde de 

‘Week’ in 1988. Hierna was Piet Sikma eenmalig voorzitter in 
1990, waarna Jacques Reuvers het stokje overnam en vele 
jaren een succesvolle Honkbal Week afleverde.

Naast zijn vele activiteiten voor de Honkbal Week is Wim 
Oosterhof ook bestuurslid geweest van de Koninklijke 
Nederlandse Honkbal Bond (KNHB), de Nederlandse 
Amateur Softbal Bond (NASB), de Koninklijke Nederlandse 
Baseball en Softball Bond (KNBSB), de European Softball 
Federation (ESF) en uiteraard vele jaren voor zijn vereniging 
Kinheim, maar ook van De Kieviten. Binnen de stad Haarlem, 
waar hij jarenlang commissaris van politie is geweest, 
vervulde hij vele functes in ongeveer twintig organisaties en 
stichtingen. In 2008 werd de heer Oosterhof opgenomen in 
de Nederlandse Honkbal en Softbal Hall of Fame.

Frank Voskuilen

Voormalig Honkbal Week-perschef Frank Voskuilen 
overleed op 18 maart 2022 op 71-jarige leeftijd. Frank was 
voor het eerst actief voor de ‘Week’ in 1972. Hij maakte toen 
deel uit van de perscommissie. Dat deed hij ook in de drie 
daaropvolgende toernooien (1974, 1976, 1978). In 1978 
had Frank Voskuilen voor het eerst zitting in het organisatie-
comité en was hij de vice-voorzitter van de perscommissie. 
Twee jaar later, in 1980, werd Frank voorzitter van deze 
commissie als opvolger van Hans de Bie. Frank leidde 
de commissie ook weer tijdens de ‘Weken’ van 1982 en 
1984. In 1980, toen hij de leiding van de perscommissie 
overnam, introduceerde hij, samen met Hans de Bie, meer 
publieks-informatie. Zo stelden zij dagelijks een speciale 
informatiemap samen met statistieken, nieuwtjes en een 
knipselkrant. De verschillende papieren met informatie 
werden door een nieuwe (jeugdige) groep vrijwilligers 
vergaard en in een kaft gedaan en vervolgens verkocht aan 
de toeschouwers. Dat was de voorloper van het huidige 
Leesvoer, dat sinds 1988 in de huidige vorm als magazine-
achtig bulletin verschijnt.

Toen Frank in 1978 voor het eerst deel uitmaakte van het 
organisatiebestuur stond dat voor het laatst onder leiding 
van Gerard Voogd. Piet Tromp was toen de penningmeester 
en volgde Voogd in 1980 op als voorzitter. 

De meeste leden van het organisatie-comité maakten 
ook (in dezelfde functies) deel uit van het bestuur dat in 
1986 het eerste WK Honkbal in Nederland organiseerde, 
maar Voskuilen stopte met zijn activiteiten in 1985. Frank 
Voskuilen had eveneens de leiding over de perscommissie 
tijdens de eerste twee edities van de Haarlemse Softbal 
Week in 1980 en 1983. En in 1982-1984 maakte hij deel uit 
van het bondsbestuur van de KNBSB. Frank was ook zeer 
actief in het basketbal. 
Hij was één de initiatiefnemers van de Haarlemse Basketbal 
Week, die hij twintig jaar achter elkaar (1982-2003) mede 
organiseerde.

Peter van ‘t Klooster

Op 19 augustus 2020 overleed op 76-jarige leeftijd oud-
international en bestuurder Peter van ‘t Klooster. Sinds 
1962 speelde Van ‘t Klooster, voornamelijk als korte stop, in 
de hoogste afdeling voor WV-HEDW, HVA, ABC en Kinheim. 
Later was Peter, die een perfectionist was, nog verschilende 
jaren coach van honkbalteams op allerlei niveaus, 
waaronder de hoofdklasse. Meer recentelijk was de heer Van 

‘t Klooster nog voorzitter 
van Hoofddorp 
Pioniers. In 1966 en 
1969 nam Peter van ‘t 
Klooster voor het eerst 
met het Nederlands 
honkbalteam deel aan 
de Haarlemse Honkbal 
Week. Tussen 1996 
en 1999 maakte Van ‘t 
Klooster deel uit van het 
bondsbestuur van de 
KNBSB.

Jogriet Endel

Op 21 augustus 2020 overleed Jogriet Endel op 72-jarige 
leeftijd. Mevrouw Endel heeft enige jaren deel uitgemaakt 
van het bestuur van het toenmalige Rayon Amsterdam en 
vervulde jarenlang allerlei functies bij de vereniging ABC. 
Bovendien was ze nauw betrokken bij de administratieve 
werkzaamheden voor het Bleesing Fonds, de Kieviten en het 
Nederlands Honkbal en Softbal Museum, samen met haar 
broer Wim.

Peter van ‘t Klooster 
Foto: Marco Stoovelaar 
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Sinds 1988 was Jogriet tijdens de Honkbal Week 
verschillende toernooien één van de personen die werkzaam 
waren in de centrale kassa. Ook was ze tijdens vele Honkbal 
Weken altijd volop actief in de verkoopstand van de Kieviten.

Sam Jacobs

Op 25 augustus 2020 overleed de Arubaanse heuvellegende 
Sam Jacobs. In zijn succesvolle loopbaan was Jacobs één 
van de meest toonaangevende spelers in de Arubaanse 
competitie. Jacobs, die de laatste jaren woonachtig was op 
Sint Maarten, kwam regelmatig uit voor de nationale teams 
van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 1966 en 1968 nam 
Jacobs met de Nederlandse Antillen deel aan de Haarlemse 
Honkbal Week.

Erik Jager

Op 20 november 2020 overleed Erik Jager op 78-jarige 
leeftijd. De heer Jager was huisarts in Haarlem en maakte 
veertien jaar deel uit van de medische commissie van de 
KNBSB. Als lid van deze commisie was Erik Jager ook vele 
jaren de teamarts van het Nederlands honkbalteam. Sinds 
de Haarlemse Honkbal Week van 1984 was Erik tot en met 
1992 de toernooi-arts van het evenement.

Etienne Artsen

Oud-international Etienne Artsen overleed op 16 december 
2020 op 72-jarige leeftijd. De outfielder was in de jaren zestig 
en zeventig een populaire speler in het succesvolle team 
van Quick Amersfoort. Hij speelde altijd met rugnummer 44, 
het nummer van zijn grote voorbeeld en held Hank Aaron. 
In 1976 nam Etienne met het Nederlands team deel aan 
de Haarlemse Honkbal Week. Begin jaren tachtig keerde 
Etienne Artsen terug naar zijn geliefde Sint Maarten. Daar 
zette hij zich in voor de jeugd en werd een inspiratiebron 
voor velen. Etienne Artsen was vele jaren instructeur bij de 
Sint Maarten Baseball Academy en was tevens heel actief 
voor de SintMaarten National Baseball Federation, waarvan 
hij penningmeester is geweest.

Bill Froberg

Voormalig coach Bill Froberg overleed op 19 december 2020 
op 63-jarige leeftijd. Bill was een gepassioneerde coach en 
leidde verschillende teams in de hoofdklasse 

(Haarlem Nicols, HCAW, Twins Oosterhout, Quick 
Amersfoort, Neptunus). Na zijn komst naar Nederland in 
1981 speelde hij in de tweede klasse voor het Utrechtse 
HMS, waar hij later speler/coach werd. In deze jaren 
werd altijd een team gevormd van in Nederland spelende 
Amerikanen, dat vervolgens de sparring-partner werd van 
het Nederlands team ter voorbereiding op bijvoorbeeld de 
Honkbal Week. Bill was toen één van de spelers. Bill Froberg 
vestigde zich in ons land en werd een succesvol coach met 
een oog voor details. Froberg werd later manager van Jong 
Oranje en maakte vervolgens in 2007 en 2009 deel uit van 
de coachingstaf van het Nederlands team.

Theo Lohman

Op 20 december 2020 overleed Theo Lohman, die door de 
jaren heen veel gedaan heeft bij de Heemsteedse vereniging 
RCH en de opvolger daarvan RCH-Pinguïns.
Vanaf 1996 maakte Theo een aantal Weken deel uit van de 
bezetting van de permanence.

Han Urbanus

Honkbal-icoon Han Urbanus overleed op 5 februari 2021 
op 93-jarige leeftijd. In zijn lange loopbaan gooide de 
legendarische werper liefst elf No-Hitters en speelde 
zeventien jaar in de nationale ploeg. Met Oranje werd 
Urbanus zevenmaal op rij Europees kampioen. Han speelde 
zijn hele loopbaan voor het Amsterdamse OVVO, waar hij 
in 1946 in de hoofdmacht debuteerde. Hij zou 24 seizoenen 
in de hoogste afdeling uitkomen. Urbanus ontwikkelde zich 
tot een dominerende werper en jarenlang voerde hij het 
strikeout-klassement aan. Vijfmaal werd hij gekozen tot 
beste werper, driemaal was hij meest waardevolle speler.

Han Urbanus debuteerde in 1949 in het Nederlands team 
en bleef tot en met 1965 deel uitmaken van de Oranje-ploeg. 
Hij was er bij toen Nederland in 1956 in het Italiaanse Rome 
voor het eerst deelnam aan een Europees Kampioenschap 
en gelijk werd de titel gepakt. Het waren de jaren waarin niet 
alleen Nederland en Italië elkaars aartsrivaal waren. 

Op de heuvel ging de strijd tussen Urbanus en de Italiaanse 
heuvellegende Giulio Glorioso. Met het Nederlands team 
maakte Urbanus in de jaren vijftig ook de eerste trips naar de 
Verenigde Staten. Dat was een beloning voor de Europees 
kampioen, die vervolgens mocht deelnemen aan de Global 
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World Series. In 1961 was 
Urbanus er ook bij toen werd 
afgereisd naar Grand Rapids 
in de staat Michigan waar 
een reeks wedstrijden werd 
gespeeld tegen het semi-prof 
team van Bob Sullivan. Vanaf 
1963 werd Sullivans één van 
de vaste deelnemers aan de 
Honkbal Week. In 1961 en 
1963 nam    
Han Urbanus deel aan de 
eerste en tweede editie van 
de Haarlemse Honkbal Week.

In 1952 kreeg de toen 
24-jarige Han Urbanus een 
unieke uitnodiging om vier 
weken deel te nemen aan 
de Spring Training met het team van    
New York Giants. In het trainingskamp in Phoenix, Arizona, 
leerde Urbanus de fijne kneepjes van het werpersvak van 
ondermeer Frank Shellenback, de pitching coach van 
de Major League-ploeg en kreeg hij aanwijzingen van de 
legendarische Giants-manager Leo Durocher. De deelname 
van Urbanus aan het trainingskamp was geregeld door 
de Amerikaans/Nederlandse 
uitgever Albert Balink om het 
honkbal in Europa te promoten 
en stimuleren. Na zijn terugkeer 
verzorgde Urbanus vele lezingen 
over pitching. Han Urbanus heeft 
later ook nog zitting gehad in de 
spelregelcommissie, de financiële 
commissie en de commissie 
opleidingen van de bond. In 1984 
werd Urbanus opgenomen in de 
Hall of Fame van het Nederlands 
Honkbal en Softbal Museum. 
Han bleef vele jaren een trouw 
bezoeker van de bijeenkomsten 
van de oud-internationals tijdens 
de Haarlemse Honkbal Week.

Pedro José Rodríguez

Op 13 februari 2021 
overleed de Cubaanse 
honkbal-grootheid Pedro 
José Rodríguez Jiménez op 
65-jarige leeftijd. De derde 
honkman, bijgenaamd Cheíto, 
speelde vijftien seizoenen in 
de Cubaanse Serie Nacional     
de Béisbol en was ook een 
vaste kracht in de Cubaanse 
nationale ploeg in de  jaren 
zeventig en tachtig. Rodríguez 
wordt gezien als één van de 
beste powerhitters van zijn 
generatie en dat leverde hem 
ook de bijnaam ‘Señor Jonrón’ 
op. Met Cuba beleefde  

   hij vele successen en werd 
hij ondermeer viermaal wereldkampioen. In 1974 nam 
Rodríguez op 18-jarige leeftijd voor het eerst deel aan de 
Haarlemse Honkbal Week. Hij sloeg toen in zijn eerste 
wedstrijd gelijk een homerun. In 1978 was Rodríguez voor 
de tweede keer in Haarlem en sloeg toen vijf homeruns voor 
de Cubaanse ploeg. In 2013 was Pedro José Rodríguez één 

van de coaches van de nationale 
Cubaanse ploeg tijdens de World 
Baseball Classic. In december 
2020 werd hij opgenomen in de 
Cubaanse Hall of Fame.

Rhéal Cormier

Op 8 maart 2021 overleed 
voormalig Major League-pitcher 
Rhéal Cormier op slechts 53-jarige 
leeftijd. Met de Canadese 
nationale ploeg nam Cormier in 
1987 deel aan de Pan American 
Games in Indianapolis (USA) en in 
1988 aan de Olympische Spelen 
in Seoel (Zuid-Korea). 

Han Urbanus 
Foto: Marco Stoovelaar 

Pedro Jose Rodriguez als speler 
Foto: Marco Stoovelaar 
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In de aanloop naar de Spelen van 1988 nam Rhéal Cormier 
met Canada ter voorbereiding deel aan de veertiende 
editiende van de Haarlemse Honkbal Week. In 2006 keerde 
Cormier terug als werper in Team Canada voor de eerste 
editie van de World Baseball Classic. Twee jaar later kwam 
hij wederom in actie voor Canada tijdens de Olympische 
Spelen in Peking (China) en was toen met zijn 41 jaar de 
oudste speler van het toernooi. De Canadees speelde 
tussen 1991 en 2007 in de Major League voor St. Louis 
Cardinals, Boston Red Sox, Montreal Expos, Philadelphia 
Phillies en Cincinnati Reds. De linkshandige werper werd in 
2012 opgenomen in de Canadian Baseball Hall of Fame.

Higinio Vélez Carrión

Op 12 mei 2021 overleed Higinio Vélez Carrión op 74-jarige 
leeftijd. Op dat moment was de heer Vélez voorzitter van de 
Federación Cubana de Béisbol. Dat was hij sinds juni 2008 na 
een lange en succesvolle loopbaan als coach. In zijn functies 
als bondscoach en bestuurder 
reisde Higinio Vélez de hele wereld 
rond met de Cubaanse nationale 
ploeg. Als bondsvertegenwoordiger 
(team manager, delegatieleider) 
begeleidde hij verschillende keren 
de Cubaanse nationale ploegen 
die deelnamen aan de Haarlemse 
Honkbal Week en het World Port 
Tournament in Rotterdam. Onder 
leiding van Vélez als manager 
won Cuba goud tijdens het  
Wereldkampioenschap in 2001, 
2003 en 2005 en Olympisch goud 
in 2004.

Toon Verzijlberg

Op 25 mei 2021 overleed op 93-jarige leeftijd Toon 
Verzijlberg, die een lange loopbaan heeft gehad als   
softbalcoach en scheidsrechter. Sinds de oprichting van 
het Nederlands Honkbal en Softbal Museum in 1983 was 
de heer Verzijlberg daar nauw bij betrokken. Hij hielp mee 
met het inzamelen van ondermeer materiaal en foto’s, maar 
ook met de inrichting van de eerste locatie op het Pim 
Mulier Sportpark. Daar stak hij vele uurtjes tijd in.  Sinds de 
opening van het Museum in 1988 was Toon negen jaar lang 
de contactpersoon, samen met Teun van den Berg. 

Maar ook daarna bleven Toon en Teun veelvuldig aanwezig 
wanneer de deuren van het Museum open waren tijdens de 
Honkbal Week om het publiek te ontvangen en te informeren.

Frank Wiedemeijer

Op 29 mei 2021 overleed Frank Wiedemeijer op 69-jarige 
leeftijd. Frank was iemand die altijd voor iedereen klaar 
stond en vele jaren allerlei functies vervulde bij de 
vereniging Bloemendaal. Daar regelde hij alles voor de 
honkbal-, softbal- en voetbalteams. Bij deze vereniging 
zijn ook Honkbal Week-bestuurders als Henk Knol, Wim 
Oosterhof, Piet Tromp en Gerard Voogd actief geweest. 
Tijdens de Haarlemse Honkbal Week van 1990, 1992, 1994 
en 1996 was Frank één van de laison officers. In die functie 
was hij het aanspreekpunt tussen de organisatie en één van 
de deelnemende ploegen. Frank vervulde deze rol vaak bij 
de Amerikaanse ploegen, zoals de Sullivans.

Simon Heemskerk

Oud-international Simon 
Heemskerk overleed op 30 juni 
2021 op 86-jarige leeftijd. De heer 
Heemskerk speelde in de hoogste 
afdeling in een succesvolle periode 
van het Haarlemse Schoten, met 
wie hij viermaal landskampioen 
is geworden. In 1961 maakte 
Simon deel uit van het Nederlands 
honkbalteam, dat toen deelnam 
aan de allereerste Haarlemse 
Honkbal Week onder leiding van   
 de Amerikaanse bondscoach Ron 
Fraser. Simon Heemskerk, die 
eerste honkman en outfielder was, 

  bleef in de daarnavolgende jaren aantonen 
dat hij een solide slagman en speler was. Zodoende nam 
hij elf jaar later, in 1972, voor de tweede keer deel aan de 
Honkbal Week.

Later was Heemskerk ook nog enige jaren coach. Door de 
jaren heen was Simon Heemskerk altijd een trouw bezoeker 
van de bijeenkomsten van oud-international tijdens de 
Honkbal Week.

Simon Heemskerk 

Foto: Marco Stoovelaar
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René Toele

Op 27 juni 2021 overleed René Toele op 69-jarige leeftijd. 
René is vele jaren één van de vrijwilligers tijdens de 
Haarlemse Honkbal Week geweest. In 1994 was hij er voor 
het eerst bij en zat hij in de centrale kassa bij de ingang van 
het stadion. René bleef tot en met de ‘Week’ van 2018 actief 
en zat ook toen nog vrijwel dagelijks de toegangsbewijzen te 
controleren of te verkopen. Dat betekent dat René tijdens 
dertien Honkbal Weken één van onze trouwste medewerkers 
is geweest.

Ruben Leysner

Op 16 januari 2022 
overleed op 87-jarige 
leeftijd oud-intenational 
Ruben Leysner, die in de 
hoogste honkbalafdeling 
heeft gespeeld voor UVV 
en Ajax. De kleurrijke 
Leysner was niet alleen 
een succesvol werper en 
infielder, maar ook enige 
jaren een professioneel 
bokser (onder de naam 
Curley Kayo, later Curley 
KO) en één van de  beste 
tafeltennissers van de Nederlandse Antillen.  
Leysner debuteerde in de hoofdklasse in 1960 bij het 
Utrechtse UVV, toonde zijn talent en werd gelijk geselecteerd 
voor het Nederlands honkbalteam. In de jaren zeventig was 
Ruben ook coach van UVV. In 1960 was Leysner één van de 
eerste twee Antilliaanse spelers die in de nationale ploeg 
debuteerden, de andere was Simon Arrindell. Met Oranje 
werd hij dat jaar Europees kampioen, net zoals in 1962 
en 1964. In 1963 nam Leysner voor het eerst deel aan de 
Haarlemse Honkbal Week toen het Nederlands team voor 
het eerst onder leiding stond van Bill Arce. Ook in 1966 
kwam Ruben Leysner tijdens de Honkbalweek weer uit voor 
Oranje.

John Barrett

Op 21 maart 2022 overleed voormalig scheidsrechter John 
Barrett, anderhalve maand na zijn 83e verjaardag. De in 
Amerika geboren en opgegroeide Barrett was vele jaren 
een kleurrijke umpire in zowel de honkbal- als softbal-

hoofdklasse. John kwam in 1963 voor het eerst naar 
Nederland en is hier toen blijven wonen en werken. 
Eind jaren tachtig keerde hij terug naar de USA. John Barrett 
was aanvankelijk speler (later coach) van het Haagse ADO. 
Later was hij ook de hoofdcoach van Haarlem Nicols, terwijl 
hij op dat moment ook actief was als softbal-umpire in de 
hoofdklasse. 

Op een gegeven moment leidde hij zowel honkbal- als 
softbal-wedstrijden in de hoofdklasse, maar moest hij 
een beslissing nemen. John koos voor honkbal. Hoewel 
hij al vele jaren in Nederland woonachtig was kon Barrett 
vanwege zijn Amerikaanse nationaliteit enige tijd niet op de 

internationale lijst staan. 
Maar het was wel mogelijk hem 
in te zetten tijdens in Nederland 
georganiseerde evenementen, 
zoals het EK Softbal. In 1980 was 
John voor eerst één van de umpires 
tijdens de Haarlemse Honkbal 
Week. John nam ook de nodige 
calls in 1982, 1984 en 1988. Ook 
was hij scheidsrechter tijdens 
het WK Honkbal in Nederland in 
1986. In het begin van de jaren 
tachtig had John ook nog zitting 
in de spelregelcommissie van de 
KNBSB.

Lex Looijen

Op 27 juni 2022 overleed volledig onverwacht Lex Looijen 
op 62-jarige leeftijd. Lex heeft niets met de Honkbal Week 
te maken, maar vervulde wel een bijzondere en waardevolle 
rol bij het World Port Tournament in Rotterdam. Sinds de 
jaren negentig was Lex één van de scoreboard operators 
tijdens het evenement. Zo’n vijtien jaar geleden was Lex 
de ontwerper van het nieuwe scorebord in het Neptunus 
Familiestadion, dat hij helemaal computergestuurd maakte, 
compleet met het tonen van foto’s en andere informatie. 
Sindsdien bediende hij ook als enige het scorebord, net 
zoals hij dat altijd deed tijdens de thuiswedstrijden van 
Neptunus. Wij wensen onze collega’s van het World Port 
Tournament veel sterkte toe met het grote verlies van Lex.

De Honkbal Week-familie zal al deze mensen altijd met veel 
warmte blijven herinneren en dankt hen voor de vele uren 
inzet door de jaren heen. (MS)

John Barrett 
Foto: Marco Stoovelaar
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Het is de zeventiende keer dat de Honkbal Week volledig 
in de maand juli valt en de achtste keer op rij. Tijdens zes 
eerdere ‘Weken’ werd een deel van de wedstrijden in juli 
gespeeld, het andere deel in juni of augustus. Zesmaal 
werden alle wedstrijden tijdens een Honkbal Week gespeeld 
in de maand augustus en eenmaal (1969) was juni de 
speelmaand. Weet u dat ook weer.

****
Nu we toch met dit soort feitjes bezig zijn, gaan we er maar 
even mee door. Is er tijdens de Honkbal Week wel eens 
eerder gespeeld op 8 juli? Zeker, maar dat gebeurde slechts 
tweemaal, in 1972 en 2008. Is 8 juli de vroegste begindatum 
voor een Honkbal Week in deze maand? Nee, dat was op 4 
juli 2008. Zesmaal ging een ‘Week’ eind juni van start.

****
In de aanloop naar deze 30e Honkbal Week moest een 
aantal wijzigingen worden gemaakt in het groepje wedstrijd-
officials. Eigenlijk zou ‘umpiring veteran’ Olav Steijger één 
van de scheidsrechters zijn en echtgenote Linda Steijger 
was aangesteld als één van de official scorers. Maar iets 
meer dan twee weken geleden liep Olav een polsbreuk op, 
zodat hij zich helaas moest afmelden. Hierdoor trok ook 
Linda zich terug, omdat het voor Olav wel heel lastig zou zijn 
om zich een week lang alleen te moeten redden met een 
arm in het gips. Maar gelukkig zijn er altijd reservelijsten.

 De plek van Olav wordt nu ingenomen door Honkbal Week-
rookie Aad Otsen. Hij was de reserve-umpire voor deze 
Honkbal Week en dat is nu Richard Wessel geworden. Linda’s 
plek als official scorer werd ingevuld door Karin Pieneman. 
Maar er was al een eerdere wijziging wat de scorers betreft. 
Aanvankelijk behoorde Feiko Drost tot de scorers-crew. 
Echter, WBSC Europe (de gezamenlijke overkoepelende 
Europese Honkbal en Softbal-organisatie) kreeg te maken 
met een open plek wat betreft de invulling van een Scoring 
Director tijdens één van de drie EK Honkbal Qualifiers. Het 
ging om het toernooi dat binnenkort van start gaat in de 
Bulgaarse stad Blagoevgrad. Feiko werd hiervoor gevraagd, 
accepteerde de uitnodiging en zal dus de komende dagen 
de leiding hebben over de scorers in Bulgarije. 

In plaats van Feiko werd Marco Stoovelaar aangesteld voor 
deze Honkbal Week. De ene ‘scoring veteran’ vervangt 
zodoende de andere, want Feiko en Marco zijn beiden 
bezig aan hun 46e seizoen als official scorer in de honkbal/
softbal-hoofdklasse. Zij delen dit all-time record met Ben 
Goorts, die voornamelijk in softbal actief is.

****
Zoals we hierboven kunnen lezen vallen sommige toernooien 
allemaal tegelijk. Feiko Drost verblijft deze dagen dus in 
Bulgarije. Maar ook Dennis Duin volgt de Honkbal Week op 
afstand. Dennis zou tijdens deze Honkbal Week weer één 
van de announcers zijn. Maar daar moest hij zich eerder dit 
jaar voor afmelden toen hij van de WBSC (Wereldbond) een 
aanstelling kreeg als official scorer tijdens de World Games 
in het Amerikaanse Birmingham in de staat Alabama. Als 
zijn terugreis op tijd is zal Dennis wel de slotdag van de 
Honkbal Week in Haarlem aanwezig zijn. Marco Stoovelaar 
had aanvankelijk ook een WBSC-aanstelling. Hij kreeg een 
uitnodiging als official scorer tijdens het WK Honkbal onder 
12 jaar in Taiwan, maar die aanstelling ging niet door vanwege 
de nog altijd geldende beperkingen en voorschriften op het 
Aziatische eiland wat betreft de corona-maatregelen. 

Ook Feiko Drost heeft voor dit jaar een WBSC-aanstelling 
gekregen. Hij zal in november afreizen naar Nieuw-Zeeland 
voor het WK Mannen Softbal. Feiko, Dennis, Marco, Linda 
Steijger en Stefan Slinger zijn de vijf Nederlandse official 
scorers die International Scorer zijn van de World Baseball 
Softball Confederation (WBSC) en krijgen jaarlijks een 
aanstelling voor een groot internationaal toernooi ergens op 
onze wereldbol. Overigens was ook Stefan kandidaat-scorer 
voor deze ‘Week’, maar hij keerde afgelopen weekeinde 
terug uit Tsjechië waar hij de Scoring Director was tijdens 
het EK Softbal onder 22 jaar. En doordat hij daarvoor ook 
nog voor zijn werk enige tijd in het buitenland verbleef werd 
het allemaal wel heel druk.

****

HIT & RUNHIT & RUN
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Hoe ziet de official-crew er tijdens deze Honkbal Week 
Haarlem uit? De Nederlandse umpires zijn John Beltman, 
Jeffrey Bentsnijder, Niek Elshof, Edwin Louisa, Aad Otsen en 
Roy van de Wateringen. Zij krijgen gezelschap van de Italiaan 
Marco Taurelli en de Tsjech Marek Vicar. Voor Roy van de 
Wateringen is dit zijn vierde ‘Week’ en voor Edwin Louisa zijn 
derde. Marco Taurelli was er vier jaar geleden voor het eerst 
bij. 

De overige umpires maken hun Honkbal Week-debuut. 
Peter Brink fungeert als Umpiring Commissioner. Jeanette 
van Drunen, Karin Pieneman en Marco Stoovelaar zijn deze 
‘Week’ de official scorers. Jeanette en Marco zijn beiden 
eenmaal eerder scorer geweest tijdens de Honkbal Week, 
Karin debuteert. Doordat de Honkbal Week Haarlem een 
WBSC-status heeft zullen er bij elke wedstrijd drie official 
scorers zijn. Dat betekent dus dat Jeanette, Karin en Marco 
tijdens elke wedstrijd in actie zullen komen. Wat de umpires 
betreft zijn er twee crews en staan er per wedstrijd vier 
umps op het veld.

****
Pitchers Dennis Burgersdijk, Ryan Huntington en Chris 
Stuart en infielder Kevin Josephina maken tijdens deze 
Honkbal Week hun interland-debuut. Huntington, Stuart 
en Josephina zijn dit jaar de debutanten in het Nederlands 
honkbalteam. Burgersdijk nam in 2012 al met Oranje deel 
aan St. Petersburg International Baseball, een toernooi 
in het Amerikaanse Florida. Maar daar werden geen 
interlandwedstrijden gespeeld. Zeventien van de 24 spelers 
op het Oranje-roster nemen voor het eerst deel aan de 
Honkbal Week Haarlem. Daarover meer in één van de 
komende edities van Leesvoer.

****
Van 3 t/m 5 juli vond in de Taiwanese hoofdstad Taipei 
City het vierde Congres plaats van de World Baseball 
Softball Confederation (WBSC). Vertegenwoordigers van 
133 nationale bonden waren daar aanwezig om terug te 
blikken en vooruit te kijken naar de wereldwijde activiteiten 
van de Wereldbond. Maar ook de actuele stand van zaken 
te bespreken en te discussiëren over regels, evenementen 
en nog veel meer. Op de eerste Congres-dag werden zes 
landen unaniem toegelaten als nieuw lid van de WBSC. 

Met de toevoeging van de honkbal- en softbalbonden 
van Bhutan, Bulgarije, Kaapverdië, Laos, Saudi-Arabië en 
Tonga heeft de WBSC nu 210 aangesloten bonden. Ook 
werd een aantal onderscheidingen uitgereikt. Zo werd 
de Order of Honour toegekend aan grootheden Robert 
Smith, Peter O’Malley en Tom Peng. Smith, die vorig jaar 
overleed, speelde een belangrijke rol in het verkrijgen van 
de Olympische status voor honkbal in 1986. 

O’Malley was vele jaren eigenaar van Major League-club 
Los Angeles Dodgers en zorgde ervoor dat honkbal een 
demonstratiesport was tijdens de Olympische Spelen van 
1984 in Los Angeles. Peng was vele jaren voorzitter van de 
Chinese Taipei Baseball Association (CTBA) en de Baseball 
Federation of Asia (BFA). Peng is de executive vice-president 
voor honkbal bij de WBSC. WBSC-President Riccardo 
Fraccari reikte de Order of the Golden Diamond Award uit 
aan voormalige softbal-topspeelsters Monica Abbott (USA) 
en Yukiko Ueno (Japan), maar ook aan Chet Gray, Jim Baba 
en Ana Guevara. Australiër Gray is vele jaren actief geweest 
voor Softball Australia, Canadees Baba nam recentelijk na 
21 jaar afscheid als Baseball Canada Exective Director en is 
WBSC Technical Commissioner. De Mexicaanse Olympische 
atletiek-kampioen Ana Guevara kreeg de onderscheiding 
voor haar ondersteuning voor honkbal, softbal en baseball 
in haar rol van directeur van de Mexicaanse nationale 
commissie voor fysieke cultuur en sport.

****
We hebben ook een eerste jarige vandaag. Catcher Ulrich 
Snijders uit het team van Curaçao viert  vandaag zijn 
36e verjaardag. In 2006, 2007 en 2008 speelde Snijders 
professioneel in de Milwaukee Brewers-organisatie en kwam 
toen uit in de Rookie League en Single-A. In de seizoenen 
2009 en 2010 was Snijders actief in de Italiaanse competitie 
en kwam toen uit voor San Marino.
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Wat gebeurde er nog meer vandaag?
Honkbal (en softbal natuurlijk ook) gaat hand in hand met tradities, geschiedenis, statistieken en feitjes. Daarom dit jaar 
dagelijks in het Leesvoer een opsomming van feitjes en gebeurtenissen elders in de wereld door de jaren heen. Want er is 
natuurlijk meer dan honkbal. Een aantal Honkbal Weken geleden stond er een dergelijke rubriek in het Leesvoer en die werd 
toen gretig en enthousiast gelezen. Dus in deze dertigste editie een comeback van...Wat gebeurde er nog meer vandaag? 

(MS) 

Temperatuur

De hoogste temperatuur die er in Nederland werd gemeten 
op 8 juli was in 1941 toen het 33,2 graden was.
De laagste temperatuur dateert uit 1962 en toen was het 3,4 
graden.

Gebeurtenissen

1497 - De Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama 
begint aan zijn eerste Europese reis naar India.
1889 - De eerste editie van The Wall Street Journal verschijnt.
1947 - Er verschijnen berichten dat er vandaag in de 
Amerikaanse plaast Roswell (New Mexico) een vliegende 
schotel (met aliens aan boord) zou zijn geland.
1978 - Na 24 weken op de eerste plaats te hebben gestaan in 
de Billboard 200 Album Chart wordt het soundtrack-album 
van de film ‘Saturday Night Fever’ gepasseerd door ‘City To 
City’ van Gerry Rafferty.
1998 - Het complete muziek- en film-archief van Frank 
Sinatra wordt opgenomen in The Smithsonian and Library of 
Congress.
2007 - De Boeing 787 Dreamliner wordt voor het eerst 
getoond.
2011 - De Space Shuttle Atlantis begint aan de laatste 
missie uit het Amerikaanse Space Shuttle-programma.
2012 - Tennisser Roger Federer wint voor de zevende keer 
het toernooi van Wimbledon.
2016 - Dafne Schippers wordt Europees kampioen op de 
100 meter hardlopen in Amsterdam.

Wie zijn er geboren op 8 juli?

1621 - De Franse fabelschrijver Jean de La Fontaine 
(op zijn verhalen waren de allereerste afleveringen van 
het succesvolle jeugdprogramma ‘De Fabeltjeskrant’ 
gebaseerd)
1836 - Joseph Chamberlain, Brits politicus en zakenman, 
vader van de latere Prime Minister Neville Chamberlain
1838 - Ferdinand von Zeppelin, Duitse uitvinder van het naar 
hem vernoemde luchtvaartuig
1885 - Hugo Boss, Duits mode-ontwerper
1908 - Nelson Rockefeller, Amerikaans vice-president onder 
President Gerald Ford
1919 - Walter Scheel, Bondspresident van het voormalige 
West-Duitsland
1921 - Jan Brusse, Nederlands journalist
1934 - Marty Feldman, Brits komisch acteur
1936 - Rudolf de Korte, Nederlands politicus, voormalig 
Minister van Binnenlandse Zaken
1951 - Angelica Huston, Amerikaans actrice
1958 - Kevin Bacon, Amerikaans acteur
1964 - Linda de Mol, Nederlands TV-presentatrice
1991 - Virgil van Dijk, Nederlands voetballer

Wat gebeurde er in de wereld op 8 juli?
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Wie zijn er overleden op 8 juli?

1695 - Christiaan Huygens, Nederlands astronoom en 
natuurkundige
1967 - Rosa Spier, Nederlands harpiste
1994 - Kim Il-sung, Noord-Koreaans leider en President
1996 - Jan Brusse, Nederlands journalist
1997 - Dick van Dijk, Nederlands voetballer
1999 - Pete Conrad, Amerikaans astronaut (landde op de 
maan met Apollo 12)
2006 - June Allyson, Amerikaanse actrice/zangeres (was 
ondermeer te zien in de  honkbalfilm ‘The Stratton Story’ 
(1949) met James Stewart)
2011 - Betty Ford, Amerikaans voormalige First Lady, 
getrouwd met President Gerald Ford
2012 - Ernest Borgnine, Amerikaans acteur
2014 - Menno Buch, Nederlands TV-presentator en 
zakenman

Honkbal

1900 - Jesse Burkett slaat voor de vierde keer tweemaal een 
inside-the-park-homeruns in een wedstrijd van St. Louis 
Cardinals.

1970 - Jim Ray Hart (San Francisco Giants) evenaart een 
record met zes binnengeslagen punten in één inning met 
een 3-run homerun en een 3-run triple. Hart slaat ook ‘for-
the-cycle’.

1972 - Het is een regenachtige dag tijdens de zevende 
Haarlemse Honkbal Week. In de middag wint het 
Nederlands Team met 9-3 van Italië in een duel dat na acht 
innings wegens regen wordt gestaakt. Fred Beckers slaat een 
homerun voor Oranje, Jan-Dick Leurs gooit een complete 
wedstrijd. Heuvellegende Giulio Glorioso is de closer voor 
Italië. De avondwedstrijd tussen Alaska Goldpanners en 
Sullivans wordt afgelast.

2002 - Bij de thuiswedstrijd van Charleston Riverdogs 
(Single-A) is het ‘Nobody Night’. Toeschouwers zijn niet 
welkom, want de ploeg will het all-time laagterecord voor 
toeschouwers breken. Het oude record zou twaalf zijn 
tijdens een wedstrijd in 1881. Halverwege de wedstrijd, 
in de vijfde inning, is het duel geldig en wordt het officiële 
toeschouwersaantal bekend gemaakt. Dat is nul, daarna 
mogen toeschouwers het stadion binnenkomen.

2008 - Op de vijfde speeldag van de 24e Haarlemse 
Honkbal Week verliest Nederland nipt met 3-2 van Japan. 
In de middag wint Team USA overtuigend met 11-0 van de 
Nederlandse Antillen.

2012 - Het US Team wint met 17-5 van het World Team in de 
Futures Game in Kansas City. Jurickson Profar en Jae-Hoon 
Ha slaan homeruns voor het World Team. Juremi, de broer 
van Jurickson, komt tijdens deze Honkbal Week uit voor 
Oranje.
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# CATCHERS (3)     B/T  AGE CLUB
26 Gumercindo Alberto CISNEROS MORAN  R/R  21 Alazanes de Granma
13 Ariel PESTANO ROSADO    L/R  24 Azucareros de Villa Clara
66 Iván PRIETO GONZÁLEZ    R/R  25 Alazanes de Granma

Roster Cuba
# PITCHERS (11)     B/T  AGE CLUB
29 Erluis BLANCO REYES    R/R  32 Alazanes de Granma
9 Cesar Raúl GARCÍA RONDÓN   R/R  30 Alazanes de Granma
36 Pavel HERNÁNDEZ BRUCES   R/R  25 Industriales de La Habana
71 Leandro Francisco MARTÍNEZ FIGUEREDO L/L  43 Alazanes de Granma
78 Yoel MOJENA MACHADO    R/R  31 Alazanes de Granma
14 Miguel PARADELO AGUILAR   L/L  30 Alazanes de Granma
27 Juan Danilo PÉREZ MERIÑO   R/R  30 Alazanes de granma
83 José Ramón RODRÍGUEZ MENÉNDEZ  R/R  29 Toros de Camagüey
16 Kelbis RODRÍGUEZ LEÓN   R/R  24 Alazanes de Granma
74 Carlos Rene SANTANA SANTIESTEBAN  R/R  28 Alazanes de Granma
38 Yuen SOCARRÁS SUAREZ   R/R  35 Gallos de Sancti Spíritus

# INFIELDERS (6)     B/T  AGE CLUB
52 Osvaldo  ABREU SÁNCHEZ (3B)   R/R  32 Alazanes de Granma
21 Guillermo José AVILÉS DIFURNÓ (1B)  L/L  29 Alazanes de Granma
11 Alexander AYALA GARCÍA (SS)   R/R  40 Toros de Camagüey
5 Carlos BENITEZ PÉREZ (2B/3B/SS)  R/R  35 Alazanes de Granma
24 Lázaro Alfredo CEDEÑO GONZÁLEZ (3B+OF) R/R  35 Alazanes de Granma
4 Yulián Rafael MILÁN MATOS (2B/3B/SS)  R/R  37 Alazanes de Granma

# OUTFIELDERS (4)    B/T  AGE CLUB
34 Frederich CEPEDA CRUZ    S/R  42 Gallos de Sancti Spíritus
72 Dennys Antonio LAZA SPENCER   R/R  37 Huracanes de Mayabeque
20 Leonel MOA ACEVEDO    R/R  26 Toros de Camagüey
22 Alexquemer SÁNCHEZ SÁNCHEZ   R/R  26 Alazanes de Granma

# COACHING STAFF    FUNCTION  
45 Carlos Manuel MARTÍ SANTOS   Manager  
60 Luis Alberto FERRALES JIMÉNEZ   Coach
77 Ramón Esteban RODRÍGUEZ RONDÓN  Coach
62 Ciro Silvino LICEA GONZÁLEZ   Pitching Coach
43 Leonardo SOTO AGÜERO   Pitching Coach



LEESVOER
8 juli 2022

22

Editie 1

# CATCHERS (2)     B/T  AGE CLUB
26 Ulrich SNIJDERS     R/R  35 Willemstad Royal Scorpions
13 Stephan VIDAL     R/R  26 Willemstad Wildcats

Roster Curaçao
# PITCHERS (11)     B/T  AGE CLUB
8 Nelmerson ANGELA    L/L   24   L&D Amsterdam
19 Siamani BOEKHOUDT    R/L  22  Santa Rosa Indians
18 Faysel GREGORIO    R/R  20  Willemstad Royal Scorpions
27 Hershelon JULIANA    R/R  29  Santa Rosa Indians
16 Christopher KOEIMAN    R/R  22  Santa Maria Pirates
17 Je-andrick LOURENS    L/L  20  Groot Kwartier Stars
9 Temesh LOURENS    R/R  30  Willemstad Royal Scorpions
14 Jordan LUCAS     R/R  31  Santa Rosa Indians
7 Ruderly MANUEL    R/R  31  Willemstad Wildcats
4 Risandro PASTOR    R/R  29  Willemstad Wildcats
5 Cerillio SOLEANA    L/L  25  Willemstad Royal Scorpions

# INFIELDERS (6)     B/T  AGE CLUB
29 Johnny GREGORIUS    R/R  39 Santa Maria Pirates
25 Alexander RODRIQUEZ    L/L  28 Willemstad Wildcats
2 Darren SEFERINA    L/R  28 Santa Maria Pirates
11 Raywendley VAN GURP    R/R  33 Willemstad Royal Scorpions
1 Riordan WINDSTER    R/R  28 Santa Rosa Indians
10 Shurendell MUJICA    R/R  31 Willemstad Wildcats

# OUTFIELDERS (6)    B/T  AGE CLUB
14 Roderick BERNADINA    R/R  29 Willemstad Royal Scorpions
3 Rayshelon CAROLINA    L/L  29 Twins Oosterhout
12 Sherman LACRUS    R/R  28 Santa Maria Pirates
21 Dudley LEONORA    R/R  30 San Marino Baseball Club
6 Raysheandell MICHEL    R/R  24 Willemstad Wildcats
25 Otwin PIETERNELLA VARGAS   R/R  23 San Marino Baseball Club

# COACHING STAFF    FUNCTION  
28 Hainley STATIA     Manager
34 Carlos PINEDA     Bench Coach
32 Quincy MARTINA    1B Coach
33 Ghionelo JANSEN    3B Coach
31 Dennis NEUMAN    Pitching Coach
35 Gustavo de JONGH    Bullpen Coach
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# CATCHERS (3)     B/T  AGE CLUB
25 Ernesto LIBERATORE    R/R  26 UnipolSai Fortitudo Bologna
36 Alberto MINEO     L/R  27 ParmaClima Parma
11 Lorenzo MORRESI    L/R  20 San Marino Baseball Club

Roster Italië
# PITCHERS (11)     B/T  AGE CLUB
16 Mattia ALDEGHERI    R/R  24 ParmaClima Parma
29 Maurizio ANDRETTA    R/L  24 UnipolSai Fortitudo Bologna
40 Alex BASSANI     R/R  31 UnipolSai Fortitudo Bologna
46 Matteo BOCCHI     R/R  25 UnipolSai Fortitudo Bologna
35 Murilo BROLO GOUVEA    R/R  33 UnipolSai Fortitudo Bologna
5 Nicola GARBELLA    R/R  29 L&D Amsterdam
48 Luis LUGO LARESCHI    L/L  28 ParmaClima Parma
49 Gabriele QUATTRINI    R/R  25 San Marino Baseball Club
6 Yomel RIVERA     L/L  30 ParmaClima Parma
44 Claudio SCOTTI     R/R  23 FCL Mets (Rookie League, NY Mets)

34 Christian SCAFIDI    R/R  24 UnipolSai Fortitudo Bologna

# INFIELDERS (6)     B/T  AGE CLUB
41 Renzo MARTINI PARILLI (1B/3B)   R/R  29 UnipolSai Fortitudo Bologna
19 Ricardo PAOLINI (2B)    L/R  22 UnipolSai Fortitudo Bologna
13 Erick EPIFANO DURAN (SS)   R/R  32 San Marino Baseball Club
1 José FERRINI COLMENAREZ (3B)   R/R  33 San Marino Baseball Club
20 Mattia MERCURI (3B/SS)    R/R  27 Nettuno 1945
2 Andrea SELLAROLI (2B)    R/R  24 Nettuno 1945

# OUTFIELDERS (4)    B/T  AGE CLUB
27 Vito FRISCIA     R/R  25 Reading Phillies (Double-A, PHI Phillies)

10 Noel GONZALEZ SANAMÈ (2B)   L/R  26 ParmaClima Parma
28 Aldo KOUTSOYANOPULOS VITTI   R/R  27 ParmaClima Parma
9 Dario PIZZANO     L/R  31 Charleston Dirty Birds

# COACHING STAFF    FUNCTION  
31 Mike PIAZZA     Manager
17 Doriano BINDI     Coach 
12 Gianmario COSTA    Coach
23 Alberto D’AURIA     Coach
4 Gianmarco FARAONE    Coach
32 Michele GERALI     Coach  
47 Bobby CRAMER     Pitching Coach 
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# CATCHERS (3)     B/T  AGE CLUB
27 Mashu KUSABE     R/R  22 Asia University
24 Taishi NOGUCHI     R/R  21 Meijo University
22 Yuya SHINTO     R/R  20 Jobu University

 Roster Japan
# PITCHERS (9)     B/T  AGE  CLUB
18 Minato AOYAMA     R/R  21 Asia University
17 Tatsuya HASHIMOTO    R/R  21 Keio University
15 Riku KIKUCHI     L/R  22 Senshu University
16 Kentaro SHINOGI    L/R  20 Hosei University
11 Kosei SHOJI     R/R  21 Rikkyo University
19 Ryuhei SOTANI     L/L  21 Hakuo University
14 Taiga UEDA     R/R  20 Osaka Shogyo University
21 Shota WATANABE    R/R  21 Kyushu Sangyo University
1 Kota YAZAWA     L/L  21 Nippon Sport Science University

# INFIELDERS (8)     B/T  AGE CLUB
12 Takuma HAYASHI    L/R  21 Komazawa University
3 Ryuta HIROSE     R/R  21 Keio University
6 Rui MUNEYAMA     L/R  19 Meiji University
5 Daiki SAITO     R/R  21 Hosei University
4 Atsuki TOMOSUGI    R/R  21 Tenri University
2 Rintaro TSUJIMOTO    R/R  20 Sendai University
25 Kyuto UEDA     L/R  20 Meiji Unversity
10 Kenta YAMADA     R/R  21 Rikkyo University

# OUTFIELDERS (4)    B/T  AGE CLUB
7 Takuya HIRUMA     L/L  21 Waseda University
9 Masaya HAGIO     R/R  21 Keio University
23 Shota MORISHITA    R/R  21 Chuo University
8 Ryu SUGISAWA     L/R  22 Tohoku Fukushi University

# COACHING STAFF    FUNCTION  
30 Tetsuya OKUBO     Manager  
33 Takashi KAWAMURA    Coach  
32 Tomonari MIZOGUCHI    Coach   
31 Hideyuki SUZUKI    Coach  
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# CATCHERS (3)     B/T  AGE CLUB
27 Jules CREMER     R/R  24 HCAW
28 Sicnarf LOOPSTOK    R/R  29 L&D Amsterdam
21 Dashenko RICARDO    R/R  32 Curaçao Neptunus

Roster Team Kingdom of the Netherlands
# PITCHERS (12)     B/T  AGE CLUB
20 Mike BOLSENBROEK    R/R  35 Heidenheim Heideköpfe
30 Dennis BURGERSDIJK    R/R  33 HCAW
41 Mike GROEN     R/R  26 L&D Amsterdam
23 Aaron de GROOT    R/R  23 Curaçao Neptunus
14 Ryan HUNTINGTON    L/L  25 Twins Oosterhout
16 Lars HUIJER     R/R  28 HCAW
33 Kevin KELLY     R/R  32 Curaçao Neptunus
39 Shairon MARTIS     R/R  35 L&D Amsterdam
48 Scott PRINS     R/R  21 L&D Amsterdam
43 Chris STUART     L/L  20 HCAW
45 Juancarlos SULBARAN    R/R  32 Curaçao Neptunus
10 Franklin VAN GURP    R/R  26 L&D Amsterdam

# INFIELDERS (4)     B/T  AGE CLUB
22 Kevin JOSEPHINA (3B)    S/R  25 UnipolSai Fortitudo Bologna
5 John POLONIUS (SS)    R/R  31 Curaçao Neptunus
13 Juremi PROFAR (1B)    R/R  26 Free Agent
15 Sharlon SCHOOP (2B)    R/R  35 L&D Amsterdam

# OUTFIELDERS (5)    B/T  AGE CLUB
4 Wladimir BALENTIEN    R/R  38 Free Agent
50 Roger BERNADINA    L/L  38 Curaçao Neptunus
25 Denzel RICHARDSON    R/R  28 L&D Amsterdam
35 Kalian SAMS     R/R  35 L&D Amsterdam
12 Jiandido TROMP     R/R  28 Curaçao Neptunus

# COACHING STAFF    FUNCTION  
9 Evert-Jan ‘t HOEN    Manager
34 Wim MARTINUS     1B Coach  
44 Ben THIJSSEN     3B Coach
38 Tjerk SMEETS     Hitting Coach
49 Robin van DOORNSPEEK    Pitching Coach

# UTILITY  (2)     B/T  AGE CLUB
7 Dwayne KEMP     R/R  34 Curaçao Neptunus
2 Delano SELASSA    R/R  22 L&D Amsterdam
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# CATCHERS (2)     B/T  AGE CLUB
33 Jack PAYTON     R/R  20 Univ. of Louisville
4 Kyle TEEL (+OF)     L/R  20 Univ. of Virginia

Roster USA
# PITCHERS (14)     B/T  AGE CLUB
16 Zach AGNOS (+IF)    R/R  21 East Carolina Univ.
24 Ryan BRUNO     L/L  20 Stanford Univ.
11 Wyatt CROWELL    L/L  20 Florida State Univ.
46 Ross DUNN     L/L  20 Arizona State Univ.
9 Hunter ELLIOTT     L/L  19 Univ. of Mississippi
27 Joseph GONZALEZ    R/R  20 Auburn Univ.
44 Tanner HALL     R/R  20 Univ. of Southern Mississippi
43 Carter HOLTON     L/L  19 Vanderbilt Univ.
32 Cade KUEHLER     R/R  20 Campbell Univ.
12 Rhett LOWDER     R/R  20 Wake Forest Univ.
30 Teddy McGRAW     R/R  20 Wake Forest Univ.
21 Carson  MONTGOMERY    R/R  19 Florida State Univ.
25 Paul SKENES (+IF)    R/R  20 Air Force Falcons
49 Hurston WALDREP    R/R  20 Univ. of Southern Mississippi

# INFIELDERS (6)     B/T  AGE CLUB
10 Maui AHUNA     L/R  20 Univ. of Tennessee
7 Jacob GONZALEZ    L/R  20 Univ. of Mississippi
29 Yohandy MORALES    R/R  20 Univ. of Miami
18 Tre’ MORGAN     L/L  19 Louisiana State Univ.
26 Brayden  TAYLOR     L/R  20 Texas Christian Univ.
2 Jacob WILSON     R/R  19 Grand Canyon Univ.

# OUTFIELDERS (4)    B/T  AGE CLUB
1 Enrique BRADFIELD Jr.    L/L  20 Vanderbilt Univ.
3 Dylan CREWS     R/R  20 Louisiana State Univ.
31 Jack HURLEY     L/R  20 Virginia Tech Univ.
28 Wyatt LANGFORD (+C)    R/R  20 Univ. of Florida

# COACHING STAFF    FUNCTION  
5 Mike BIANCO     Manager 
23 Cliff GODWIN     3B Coach 
15 Scott BROWN     Pitching Coach 
34 Josh HOLLIDAY     Assistant Coach 
8 Xan BARKSDALE     Assistant Coach 
6 Drew BIANCO     Bullpen Catcher 
17 Tyler STOCUM     Bullpen Catcher


