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De kop is er af!
Het kan weer, onze traditionele kop waar we al jaren het
Leesvoer mee openen. De kop is er af, want de eerste twee
wedstrijden zijn gespeeld. Die staan in de boeken en maken
nu deel uit van de rijke Honkbal Week-geschiedenis, die in
1961 begon op het terrein aan het Badmintonpad.

Op deze zaterdag staan er ook weer twee wedstrijden op
het programma. Om 13.00 uur begint het duel tussen Japan
en de USA. In de avond wordt gespeeld tussen Cuba en
Nederland, aanvang 19.30 uur. Opnieuw twee wedstrijden
om van te smullen!
En tussendoor hebben we bovendien nog een Celebrity
Game. Die begint om 15:30 uur.
Wie er aan die wedstrijd meedoen? Dat blijft een verrassing.

Op de eerste speeldag hebben we twee zeer aantrekkelijke
wedstrijden gezien. Twee close games, die allebei met één
punt verschil eindigden. In de middagwedstrijd won Japan
nipt met 1-0 van Curaçao. In de avondwedstrijd stonden
Nederland (oftewel Team Kingdom of the Netherlands)
en Italië voor de 137e keer tegenover elkaar. Oranje won
met 2-1 en dat was de 83e overwinning op de Italianen in
de historie. Leuke wedstrijden, leuke acties. Wij hebben
genoten en we hopen natuurlijk u dat ook heeft gedaan.

Ga er weer lekker voor zitten, geniet van een hapje en een
drankje.
En natuurlijk van de wedstrijden.
Tot morgen!

Bovendien was het ook nog heerlijk weer en dat blijft het ook
de komende dagen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk!
Dus is het tijd voor de tweede speeldag van de dertigste
Honkbal Week Haarlem.
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Japan wint openingswedstrijd van Curaçao
Japan heeft in een gelijk opgaande wedstrijd met het kleinst
mogelijke verschil Curaçao verslagen. Na zeven innings was
het enige punt uit de vierde slagbeurt genoeg om de wedstrijd
in het voordeel van de Aziatische ploeg te beslissen: 1-0.
Curaçao begon nog wel zo goed aan de wedstrijd. In de
eerste inning kwamen ze al meteen in scoringspositie
dankzij twee identieke honkslagen van Rayshelon Carolina
en Raywendley van Gurp die net voor rechtsvelder Kota
Yazawa landde, maar een keurige veldactie van kortestop
Rui Muneyama op een klap van Dudley Leonora zorgde
ervoor dat de Japanse ploeg alsnog ongeschonden uit de
eerste inning kwam.
Daarna moest de Curaçaose slagploeg toezien hoe Minato
Aoyama een steeds stevigere grip nam op de wedstrijd. Vier
innings achter elkaar was de 21-jarige werper vlekkeloos.
In de vijfde inning trakteerde hij alle drie de Curaçaose
slagmannen zelfs op drie slag. Het zou uiteindelijk tot de
afsluitende zevende inning duren, voordat de Curaçaoënaars
een volgende honkslag produceerden.

Intussen had Japan, dat deze Honkbal Week Haarlem net als
Amerika met een universiteitsteam aantreedt, halverwege
de wedstrijd de leiding genomen. Ze hadden al een paar
keer aangedrongen, maar in de vierde inning was het
raak. Muneyama kwam dankzij vier wijdballen van pitcher
Nelmerson Angela op de honken. Hij werd vervolgens door
een klap van Rintaro Tsujimoto in scoringspositie gebracht.
Takuya Hiruma verzilverde deze kans wel en sloeg zijn
ploeggenoot met een rake klap naar het linksveld over de
thuisplaat.

In de eerste helft van de zevende inning leken de Japanners
de wedstrijd te gaan beslissen. Op het gooien van reliever
Alex Rodriguez opende Yazawa de slabeurt met een
honkslag. Hij werd niet alleen doorgeschoven door de
daaropvolgende stootslag van Takuma Hayashi, maar die
slaagde er zelf ook in om op de honken te komen, omdat
derdehonkman Windster zijn rollertje slecht verwerkte en
de ban niet op tijd op één kreeg.
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Hershelon Juliana werd op dat moment ingebracht om de
meubelen te redden en de rechtshandige werper slaagde
daar uitstekend in. De eerste twee opponenten schoof hij
met drie slag aan de kant, waarna de laatste nul met een
makkelijke vangbal door linksvelder Carolina gemaakt kon
worden.

Dudley Leonora bracht verlenging nog dichter bij door zelf
uit te gaan met een grondbal, maar zijn teamgenoot wel
door te schuiven naar het derde honk.
Stephan Vidal was in zijn eerste twee slagbeurten met drie
slag gesneuveld, maar kreeg nu zijn knuppel wel vol achter
de bal. De streep vloog echter recht in de handschoen van
Japans derdehonkman, Tsujimoto, die met een simpele stap
opzij ook het laatste uitje van de wedstrijd kon aantekenen.
Japan neemt het zaterdag in hun tweede wedstrijd op tegen
de Verenigde Staten. (SG)

In hun gelijkmakende beurt leken de Curaçaoënaars de
laatste strohalm met twee handen te grijpen. Darren
Seferina’s klap vloog tussen twee outfielders tegen het hek
aan, waarna hij met de eerste extra base hit van de dag
meteen in scoringspositie terechtkwam.

Foto: Renate Jansen
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Nederlands team komt valse start te boven en wint van Italië
Juremi Profar was de grote man aan de kant van de
thuisploeg met een honkslag en een double die goed was
voor de enige twee Nederlandse punten. Starter Lars Huijer
en Kevin Kelly hielden de Italianen na een twijfelachtig
begin volledig in bedwang.
Waar de punten in de openingswedstrijd tussen Japan en
Curaçao spaarzaam waren schoten de beide Europese
grootmachten uit de startblokken. Nederlands startende
werper Lars Huijer had nog geen nul gemaakt of de honken
stonden vol met Italianen. Ricardo Paolini en Alberto Mineo
sloegen honkslagen, terwijl tussendoor Vito Friscia met vier
wijd op de honken was gekomen.
De schade op die laatste honkslag van Mineo had veel
groter kunnen zijn, als John Polonius niet met een knappe
veldactie had voorkomen dat zijn klap het binnenveld verliet.
Op een opofferingsklap van Renzo Guillermo Martini Parill
die diep in het midveld terechtkwam, konden vervolgens
wel de honklopers van twee en drie een plekje opschuiven
en zo kwam het eerste punt voor Italië op het scorebord.

Nederland liet er geen gras over groeien en zette de
zaken meteen in de gelijkmakende slagbeurt recht. Nadat
voormalig Major Leaguers Roger Bernadina en Coco
Balentien nog uitgingen, startte Sharlon Schoop met twee
man uit een rally op. Diens honkslag werd gevolgd door een
vrije loop, waarna Juremi Profar plaats nam in het slagperk.
De eerstehonkman weigerde zich gewonnen te geven en
bleef de worpen van pitcher Scafidi maar in foutslagen
omzetten. De negende pitch van de Italiaanse werper nam
Profar perfect op de knuppel en de bal knalde over het
hoofd van rechtsvelder Gonzalez tegen de muur, goed voor
een tweehonkslag. Op deze klap konden zowel Schoop als
Richardson de thuisplaat passeren.
Hoewel de Nederlandse slagmannen nog een paar keer
dicht bij een homerun waren, maar de bal steeds op het
laatst te ver afboog en in foul territory terechtkwam, bleef
de 2-1 tussenstand ongewijzigd.
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In de zesde inning leek Dashenko Ricardo met Balentien
(double), Richardson en Profar (beiden opzettelijk vier wijd)
met één machtige haal de voorsprong te verviervoudigen,
maar ook nu vloog de bal langs de verkeerde kant van de
foutpaal.

In hun gelijkmakende beurt leken de Curaçaoënaars de
laatste strohalm met twee handen te grijpen. Darren
Seferina’s klap vloog tussen twee outfielders tegen het hek
aan, waarna hij met de eerste extra base hit van de dag
meteen in scoringspositie terechtkwam.

Het deerde niet, want nadat Huijer zich al uitstekend herpakt
had, gunde ook zijn vervanger Kevin Kelly de Italianen
weinig tot niks. De laatste vier nullen die de reliever maakte
kwamen allemaal via een strikeout.

Dudley Leonora bracht verlenging nog dichter bij door zelf
uit te gaan met een grondbal, maar zijn teamgenoot wel
door te schuiven naar het derde honk.
Stephan Vidal was in zijn eerste twee slagbeurten met drie
slag gesneuveld, maar kreeg nu zijn knuppel wel vol achter
de bal. De streep vloog echter recht in de handschoen van
Japans derdehonkman, Tsujimoto, die met een simpele stap
opzij ook het laatste uitje van de wedstrijd kon aantekenen.
Japan neemt het zaterdag in hun tweede wedstrijd op tegen
de Verenigde Staten. (SG)

Het Nederlands team speelt zaterdagavond om half 8
haar tweede wedstrijd, wanneer zij het opneemt tegen de
Cubanen, terwijl Italië de zondag om 12 uur opent met hun
duel tegen de Amerikanen.
Hershelon Juliana werd op dat moment ingebracht om de
meubelen te redden en de rechtshandige werper slaagde
daar uitstekend in. De eerste twee opponenten schoof hij
met drie slag aan de kant, waarna de laatste nul met een
makkelijke vangbal door linksvelder Carolina gemaakt kon
worden.

Foto: Robert Bos
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Rick van den Hurk: ‘’Honkbal Week-droom komt toch beetje uit’’
Er gaat gaat altijd veel aandacht uit naar de spelers en
coaches, maar ook rondom een ploeg kunnen bijzondere
mensen rondlopen. Kijk maar eens naar Rick van den
Hurk, de huidige technisch directeur van de Koninklijke
Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). Van den
Hurk heeft een bijzondere loopbaan achter de rug. De
37-jarige Brabander speelde op het hoogste professionele
niveau in de Verenigde Staten (Major League Baseball), ZuidKorea (Korean Baseball Organization) en Japan (Nippon
Professional Baseball).
Er zijn niet veel spelers die dat kunnen zeggen. En de
rechtshandige werper kan ook nog eens terugkijken op
succesvolle jaren in deze professionele topcompetities.
Zo werd hij vijfmaal kampioen in Azië, eerst tweemaal met
Samsung Lions in Zuid-Korea (2013 en 2014), vervolgens
vijfmaal met Fukuoka SoftBank Hawks (2015, 2017-2020).

Vorig jaar stond Van den Hurk voor het laatst op de heuvel
als profwerper toen hij in de Japanse competitie uitkwam
voor Tokyo Yakult Swallows.
In het spelershotel vond donderdagmiddag de Technical
Meeting plaats, een bijeenkomst die voor aanvang van een
toernooi altijd op de agenda staat. Toernooi-voorzitter Guus
van Dee en toernooi-directeur Leon Ravestein spraken de
coaches en teamvertegenwoordigers toe en namen de
specifieke toernooiregels door. Bijgestaan door Roy van de
Wateringen, die namens de umpires aanwezig was. Rick van
den Hurk vertegenwoordigde de Nederlandse ploeg, oftewel
Team Kingdom of the Netherlands, samen met manager
Evert-Jan ‘t Hoen. Na afloop was er voor de deelnemende
teams een barbeque.
Dat Van den Hurk nog altijd bekend is in het Japanse honkbal
werd op deze vooravond van de Honkbal Week tijdens de
barbeque onderstreept, want veel Japanse spelers wilden
met de werper op de foto. ,,Een aantal kwam ook uit Fukuoka
en hebben mij zien gooien’’, aldus Van den Hurk. ,,Ik heb er
tenslotte zes jaar gewoond.’’
Maar het begon allemaal ruim dertig jaar geleden toen de
kleine Rick van den Hurk begon te honkballen. Hij speelde
in zijn jeugd alle posities, maar catcher, derde honk en
een beetje outfield waren nog wel de voornaamste. Van
den Hurk, die bij ondermeer bij Twins Oosterhout speelde,
bleek een talent en dankzij scout Chicho Jesurun kreeg hij
de mogelijkheid om deel te nemen aan Playball Baseball
Academy in het Amerikaanse Florida. En laat het nou
zondag 10 juli de geboortedag zijn van Chicho, die in de
Nederlandse hoofdklasse als coach verbonden is geweest
aan Amsterdam Pirates, Almere ‘90 en HCAW, maar
al vanaf de jaren zestig enorm actief is geweest bij het
Groningse Caribe, waarvan hij mede-oprichter was. Tijdens
verschillende Honkbal Weken deed Jesurun ook verslag voor
de radio. Helaas overleed de sympathieke Chicho in 2006.

Rick van den Hurk
Foto: Henk Seppen
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Door de inbreng van Jesurun vertrok Van den Hurk als catcher
richting Amerika. Daar was opnieuw aandacht van scouts,
ondermeer van de Florida Marlins. Maar die zagen in hem
meer een pitcher dan een catcher. Zo werd hij ‘omgebouwd’
tot pitcher en tekende hij zijn eerste contract in 2002 bij de
ploeg uit Florida, die tegenwoordig Miami Marlins heet. Het
was het begin van een succesvolle loopbaan, die hem op
vele honkbalvelden op deze aardbol heeft gebracht.

Rick: ,,Ja, dat hoort er allemaal bij en ik heb het allemaal
meegemaakt. Het is enorm prestatiegericht. Zo speel je
ook. Elke keer dat je op de heuvel staat, kan de laatste keer
zijn. Dus elke keer wil je presteren. Je speelt voor jezelf.’’
Zo werd hij halverwege het seizoen 2010 door Florida
geruild naar Baltimore Orioles. En was er een hectisch
begin van het seizoen 2012. In februari van dat jaar werd hij
‘released’ door Baltimore, negentien dagen later tekende
hij bij Toronto Blue Jays, maar een maand daarna werd zijn
contract overgenomen door Cleveland Indians (het huidige
Guardians). Maar weer twee weken daarna was Van den
Hurk ineens free agent en nog eens zeven dagen later droeg
hij het uniform van Pittsburgh Pirates, voor wie hij uiteindelijk
ook weer in de Majors gooide.

Emoties
Vervolgens ging het allemaal heel snel. Van den Hurk begon
zijn loopbaan in 2003 in de laagste afdeling van de Minor
Leagues, de Rookie League. Een jaar later promoveerde
hij naar (High) Single-A en het zag er allemaal prima uit.
In aanloop naar het seizoen 2007 promoveerde hij naar
Carolina Mudcats, het Double-A team Florida, maar hij
zou niet voor de ploeg in actie komen. Begin april 2007
kwam namelijk het telefoontje dat Rick van den Hurk
was opgeroepen naar het Major League-team van Florida
Marlins. ‘The Call’ is voor alle betrokkenen iets bijzonders.

Het hoort allemaal bij het leven van een profhonkballer.
Rick: ,,Tijd om erover na te denken heb je niet. Je kan ook
niet anders, want je hebt een contract. Je leert om het
snel te vergeten, want je hebt gewoon geen tijd om het te
verwerken. Je leert je emoties te controleren, maar het
kan zeker heftig zijn.’’ Tijd om echte vriendschappen op te
bouwen is er dan ook niet altijd. Maar toch heeft Rick nog
altijd contact met voormalige teamgenoten en coaches.

Ook voor Rick. ,,Dat was het zeker, alle emoties gaan door
je heen’’, kijkt Van den Hurk terug. ,,Ik weet het nog goed,
we speelden bij de Birmingham Barons en ik moest bij de
manager komen. Die was zelf in tranen. Ik dacht dat er iets
ergs gebeurd was, maar ik was opgeroepen en moest me
melden bij de Majors. Natuurlijk gelijk mijn ouders bellen,
ja, veel bijzondere emoties. Ook bij mijn manager, want het
was voor hem ook de eerste keer dat één van zijn spelers
werd opgeroepen. Diezelfde manager is nou de manager van
de Baltimore Orioles in de Major League’’. Van den Hurk’s
manager toen was Brandon Hyde, die sinds december 2018
de leiding heeft bij de club uit Baltimore. Een dag na zijn
komst bij de Major League-ploeg debuteerde Van den Hurk
en was de startende werper tegen Milwaukee Brewers (vijf
strikeouts).

Cultuur
In 2013 begon er een nieuw hoofdstuk en volgden twee
succesvolle seizoenen in Zuid-Korea. Die werden weer
gevolgd door zeven prima jaren in Japan. Twee heel andere
culturen ten opzichte van de Amerikaanse. ,,Ja, een heel
groot verschil’’, vertelt Rick. ,,Zuid-Korea en Japan lijken wat
cultuur betreft best wel op elkaar. Er is meer respect en er
is meer een teamgeest. In Amerika is het veel individueler.
Maar het is daar evengoed honkbal op het hoogste niveau
en je speelt er ook in prachtige stadions.’’ Zoals het fraaie
en immense Jamsil Stadium in hoofdstad Seoel. Rick: ,,Dat
is ook altijd één van mijn favorieten geweest en daar heb ik
ook mijn beste wedstrijden gegooid. Ik speelde er met veel
plezier’’. Het stadion werd in 1982 geopend, waarna het in
dat najaar het decor was van het Wereldkampioenschap
Honkbal, waaraan ook Nederland deelnam onder leiding
van bondscoach Jim Stoeckel. Zes jaar later kwam Oranje
wederom in Jamsil in actie, destijds tijdens het Olympisch
honkbaltoernooi.

In de hieropvolgende jaren kreeg Rick van den Hurk te maken
met het professionele honkballeven zoals veel spelers dat
moeten ondergaan. Teruggestuurd worden naar de Minors,
weer opgeroepen worden naar de Majors, geruild worden,
‘released’ (ontslagen) worden.
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De Aziatische honkbalteams hebben ook vaak een grote
fanschare. Rick: ,,Ja, er is duidelijk een eigen teambase, een
heel andere beleving. In Amerika is het vaak een familieuitje, maar in Azië zijn er in de stadions speciale ‘cheering
sections’, voor zowel de thuis- als de uitploeg. En dat gaat
negen innings door. Echt een belevenis, genieten.’’
In 2020 speelde Rick van den Hurk bij Fukuoka SoftBank
Hawks samen met outfielder Wladimir ‘Coco’ Balentien.
Die realiseerde in 2013 een seizoenrecord toen hij als speler
van Tokyo Yakult Swallows zestig homeruns sloeg. Een
record dat hij overnam van de legendarische Sadaharu Oh.
Hoewel hij het altijd enorm naar zijn zin heeft gehad in Azië,
bleef er toch altijd wel ergens de hoop om terug te keren
naar de Major League. ,,Ja, dat is er altijd geweest, dat was
toch de droom die je had als kind, de Major League. Maar ik
heb nooit te klagen gehad in Azië, het waren mooie jaren en
ik heb er goed mijn brood kunnen verdienen’’, aldus Rick, die
een redelijk woordje Japans spreekt.

Anders kijken

Dat betekent dus ook anders kijken naar wedstrijden. Rick:
,,Ja, natuurlijk was ik eerst altijd zelf bezig met spelen, maar
ik ging wel vaak kijken naar wedstrijden van de Holland
Series. Nu zal ik veel vaker bij competitiewedstrijden zijn,
het is anders, ik zit nog in de beginfase.’’ Tijdens deze
Honkbal Week kunnen we Wladimir Balentien voor Oranje in
actie zien. Heeft Van den Hurk daar nog wat mee te maken?
,,We hebben altijd contact gehouden’’, zegt de voormalige
werper. ,,Coco heeft altijd graag voor het Kingdom Team
gespeeld. Nu deed zich de kans voor om er weer bij te zijn.’’
Door zijn professionele loopbaan heeft Rick van den Hurk
zelf nooit kunnen deelnemen aan een Honkbal Week. ,,Dat
vind ik echt heel jammer’’, zegt Van den Hurk. ,,Als kleine
jongen ging altijd met mijn pa naar het stadion om te kijken.
Dat wilde ik ook, wat is er nou mooier om te spelen in het
Nederlands team voor je eigen publiek?’’ Maar nu, na al
die jaren kan hij toch een Honkbal Week achter zijn naam
noteren. Rick: ,,Klopt, maar op het veld staan is toch wel
heel bijzonder hoor. Maar, inderdaad, ik ben blij dat ik er in
deze rol toch bij kan zijn’’. (MS)

Toch zette Van den Hurk er na vorig seizoen een punt achter.
Hij kreeg gedurende zijn loopbaan een paar keer te maken
met wat blessures, waardoor hij bijvoorbeeld niet voor
Nederland kon uitkomen tijdens de Olympische Spelen van
2004 in Athene. Maar die blessures waren niet de reden
waarom Van den Hurk stopte. ,,Ik vond het mooi geweest’’,
zegt hij. ,,Ik heb twintig jaar op topniveau gehonkbald. Dat
zijn veel opofferingen geweest. Ja, ook van familie.’’
Verschillende jaren organiseerde Rick, samen met vader
Wim, de European Big League Tour. Een aantal Major
League-spelers kwam naar Europa en verzorgden clinics
voor ondermeer de Nederlandse honkbaljeugd. Stuk voor
stuk succesvolle evenementen. In mei van dit jaar kwam er
ineens een hele nieuwe functie in het leven van de nu oudwerper. Hij werd technisch directeur van de KNBSB. In die
positie overziet hij ondermeer de nationale teams en stuurt
hij het (internationale) programma aan.
Hoe is dat zo gekomen? Rick: ,,Ik ben altijd met de selectie
mee blijven trainen. En dan komen er wel eens gesprekken,
hoe je iets ziet.’’ Het balletje ging rollen en Van den Hurk
werd gevraagd als technisch directeur.
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Rookies
Ook dit jaar mogen wij op de Honkbal Week Haarlem weer
debuterende officials en spelers van het Team Kingdom
of the Netherlands verwelkomen en zoals onze Week
vele tradities kent, gaan we traditie om deze rookies te
interviewen ook in ere houden. Vandaag trappen wij af met
umpire Jeffrey Bentsnijder en pitcher Dennis Burgersdijk,
die vandaag voor het eerst in actie komt.

Jeffrey vindt honkbal een mooie en eerlijke sport, mooi
om te leiden, en om nog beter te worden wil hij in februari
2023 afreizen naar Daytona Beach te Florida om daar een
opleiding te volgen voor scheidsrechter. Hiervoor startte hij
inmiddels een inzamelingsactie.
Inzamelingsactie van Jeffrey Bentsnijder: Professionele
Scheidsrechtersopleiding (gofundme.com)

Jeffrey Bentsnijder
Jeffrey is geboren op 13 februari 1994 te Rotterdam, waar hij
op 10-jarig leeftijd begon met honkballen bij Neptunus. Dit
bleef hij doen tot op zijn 21ste een elleboogblessure ervoor
zorgde dat hij moest kiezen om of te stoppen of verder te
gaan in een vriendenteam. Aangezien hij te serieus met
honkbal bezig was en omdat hij vanaf zijn zestiende al
regelmatig optrad als scheidsrechter, besloot hij te stoppen
en als umpire verder te gaan. Dat was een leuk vervolg.
Zoals gezegd was Jeffrey al op zijn zestiende
clubscheidsrechter en na het stoppen met spelen kon hij
op die manier betrokken blijven bij de vereniging. In 2014
stond hij op het NK Little League en was hij wekelijks te
vinden bij de wedstrijden van de Unicorns-aspiranten.
Dit smaakte allemaal naar meer en in 2015 werd hij echt
bondscheidsrechter voor de baseball academies en de
rookie league. Daarmee was het spreekwoordelijke hek
helemaal van de dam en ging het allemaal eigenlijk vanzelf.
In 2019 leidde Jeffrey zijn eerste wedstrijd in de hoofdklasse
en nu drie jaar later mag hij hier al zijn opwachting maken.
Jeffrey vindt het mooi om het vertrouwen te krijgen van de
KNBSB, spelers en coaches, die allemaal zien dat hij er
serieus mee bezig is. Zijn inzet wordt bovendien beloond
met het feit dat hij hier acte de presence mag geven.
Tweemaal bezocht hij de Honkbal Week als toeschouwer
en in 2018 besefte hij dat hier ooit ook wilde staan, maar hij
had nooit verwacht dat dat nu al zou zijn. Jeffrey heeft hier
hard voor gewerkt, vindt dit een heel gezellig toernooi met
veel gezelligheid en beleving, hij was dan ook helemaal niet
nerveus voor zijn eerste wedstrijd van gisteravond.
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Als tweede rookie vandaag presenteren wij u nu een speler
van het Team Kingdom of the Netherland die deze dagen zijn
debuut maakt:

Dennis Burgersdijk
Dennis Burgersdijk (32) was al twaalf jaar oud, toen hij in
zijn geboorteplaats Den Haag bij ADO met honkbal begon.
Dat kwam door een softbal scholentoernooi. Hij vond dat
zo ontzettend leuk, dat hij er mee door wilde, maar omdat
hij een jongen was, moest hij van zijn moeder op honkbal
in plaats van softbal en dat pakte goed uit. Daarin kon hij
immers verder doorgroeien en dat wilde hij al van begin af
aan.
Dennis speelde van 2000 tot 2006 bij ADO, waar hij
als zestienjarige pitcher ook zijn debuut maakte in de
hoofdklasse. Sindsdien heeft deze docent lichamelijke
opvoeding bij Yuverta (vmbo) menig club versleten, maar
eigenlijk niet helemaal uit vrije wil. Na een jaar hoofdklasse
heeft hij met wat voormalige spelers uit de Hoofdklasse
gespeeld in een vriendenteam bij het Haarlemse Sparks,
alwaar hij het speelplezier terugvond.
Na een jaar kon hij bij RCH aan de bak, dat toen ook in de
hoofdklasse speelde, maar na een jaar degradeerde zij en
kwam hij bij Almere terecht. Almere trok zich echter terug
uit de hoofdklasse en u gelooft het niet, maar dat deed zijn
volgende club, het Utrechtse UVV vervolgens ook. Daarop
keerde hij terug bij ADO, de plek waar het ooit begon,
maar....ADO ging failliet en gelukkig kon hij bij Amsterdam
Pirates terecht.
In de hoofdstad heeft hij drie geweldige jaren gespeeld
onder leiding van Charles Urbanus en is hij zelfs Europees
Kampioen geworden met de Pirates. Hoe geweldig om na
al die jaren in de onderste regionen gespeeld te hebben nu
deze titel te mogen vieren! Na vier jaar nam hij afscheid van
de Pirates om bij HCAW te gaan spelen, waar hij vandaag
de dag nog met ontzettend veel plezier speelt onder de
bezielende leiding van coach Danny Rombley.
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Tien jaar geleden heeft Dennis meegedaan aan de spring
training van ons koninkrijksteam, maar vandaag wordt het
officieel zijn eerste echte interland en dat op een Honkbal
Week Haarlem, waar hij vaak als bezoeker kwam, genoot en
geniet van de sfeer en het publiek. “Hoe mooi om voor mijn
land uit te mogen komen op deze plek!”
Leesvoer wenst ook Dennis ontzettend veel succes voor de
rest van de week en zijn carrière. (GH)

LEESVOER

9 juli 2022
Editie 2

Mooie Boules x Honkbalweek Haarlem
Jeu de boules en honkbal een goede combi?
Wij vinden van wel! Tijdens de HWH organiseren we een
actie voor het goede doel. Doe op 9 juli mee, win €250
boulestegoed en steun stichting Baseball Against Cancer

Dit is het idee!
Na de Celebrity Game van de Honkbal Week Haarlem op
zaterdag 9 juli gooit het publiek vanaf de tribune een bal
het veld op, met zijn of haar naam erop. Ligt jouw bal het
dichtstbij de but (kleine balletje, net zoals bij boulen)? Dan
win je €250 boules tegoed die je bij ons kan besteden aan
boulen & drinken!

12

De tennisballen (boules ballen krijgen we ongelukken van)
zijn op de dag zelf voor €2 per stuk te koop en de opbrengst
gaat naar Baseball Against Cancer. Óók leuk: de hele week
vind je boules baantjes op het honkbal terrein, waar je lekker
kan boulen Ben jij erbij? Laat het ons weten in de comments!
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HIT & RUN
In het eerste Leesvoer van vrijdag kon u in deze rubriek
lezen dat er in het Team Kingdom of the Netherlands
drie debutanten zijn opgenomen in de selectie: Dennis
Burgersdijk, Kevin Josephina en Chris Stuart. Dat klopt ook,
maar vlak voor de Honkbal Week werden nog twee rookies
aan het roster toegevoegd en toen lag een deel van het
Leesvoer al op de pers. Catcher Jules Cremer en pitcher
Scott Prins zijn de 25e en 26e speler op de lijst van het
Nederlands team en zijn eveneens debutanten.

****
Een aantal spelers in de Japanse ploeg speelde gisteren
en mogelijk vandaag ook nog met andere rugnummers dan
zoals die op het roster staan. Bij aankomst op Schiphol
ontbraken een paar koffers, maar gistermiddag hoorden
we wel dat er weer koffers konden worden opgehaald. Dus
wellicht is alles nu alsnog opgelost.

****
Ook de rugnummers van het team van Curaçao, zoals
gepubliceerd in Leesvoer 1, klopten niet. De ploeg
kreeg gisterochtend een hele nieuwe set pakken en de
rugnummers kwamen niet overeen met het roster. Die zijn
nu aangepast en dus treft u in dit Leesvoer een nieuw roster
aan.

****
De ceremoniële eerste bal voor aanvang van de
middagwedstrijd van vrijdag (Curaçao vs. Japan) werd
gegooid door Jaco van Ekeris, één van de trouwe sponsors
van de Honkbal Week Haarlem. Voor aanvang van de
avondwedstrijd tussen Nederland en Italië was het de
Haarlemse sportwethouder Eva de Raadt die de eerste bal
gooide.

****
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Zoals u gisteren hebt kunnen zien duren alle wedstrijden
zeven innings. Is de stand op dat moment gelijk, dan gaan
we verlengen en beginnen we de achtste inning (en elke
volgende inning) met de internationale tie-break regel.
Dus met een loper op het eerste en tweede honk, dat zijn
de laatste twee slagmensen uit de vorige inning. Overigens
spelen we wel net zo lang door totdat er een winnaar is! Een
andere regel is dat een werper minimaal op drie slagmensen
moet gooien. Die regel bestaat inmiddels ook al in de Major
League en is inmiddels eveneens in onze eigen Nederlandse
competitie geïntroduceerd.

****
Volgend jaar maart staat de vijfde editie van de World
Baseball Classic op de agenda. Nederland zal dan voor de
vijfde keer aan dit mondiale evenement deelnemen. Tijdens
de eerste twee toernooien (2006, 2009) werd Oranje in de
eerste ronde uitgeschakeld, maar in de twee edities daarna
(2013, 2017) bereikte Nederland wel de tweede ronde.
Onder leiding van manager Hensley Meulens stoomde het
Kingdom-team zelfs door naar de halve finale en eindigde
beide keren op de vierde plaats.
Van de week zijn de data en locaties bekend gemaakt voor
de World Baseball Classic 2023. De Nederlandse ploeg zal
dan, net als in 2013 en 2017, eerst afreizen naar Azië voor
de eerste ronde. Team Netherlands is ingedeeld in Groep A
en begint in de Taiwanese stad Taichung, waar van 8 t/m 13
maart in het Intercontinental Baseball Stadium zal worden
gespeeld tegen Chinese Taipei, Cuba, Italië en één van de
ploegen die zich plaatst via de Qualifier. Groep B (9 t/m
13 maart) wordt eveneens in Azië gespeeld en heeft als
speellocatie het Tokyo Dome in de Japanse hoofdstad. Daar
ontmoeten Japan, Zuid-Korea, China en Australië elkaar,
maar ook een team uit de Qualifier.
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De wedstrijden in Groep C en Groep D worden gespeeld
in de Verenigde Staten van 11 t/m 15 maart. Groep C zal
plaatsvinden in Chase Field in Phoenix met deelname van de
USA, Canada, Mexico, Colombia en eveneens een Qualifier.
Het decor voor Groep D is het loanDepot Park in Miami,
waar wordt gespeeld door Puerto Rico, de Dominicaanse
Republiek, Venezuela, Israël en een Qualifier.
De twee beste poegen uit elke groep plaatsen zich voor de
kwartfinales, die worden gespeeld in Tokyo (15-16 maart) en
Miami (17-18 maart). Hierna volgen de halve finale en finale
op 19-21 maart in de thuishaven van Major League-club
Miami Marlins. In september-oktober van dit jaar worden de
twee WBC Qualifiers gespeeld. Van 16 t/m 21 september is
de eerste Qualifier in Regensburg (Duitsland) waar Duitsland,
Tsjechië, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika
de deelnemers zijn. De tweede Qualifier (30 september-5
oktober) wordt gespeeld in de Panamese hoofdstad Panama
City. Daar vormen Panama, Nicaragua, Brazilië, Argentinië,
Pakistan en Nieuw-Zeeland de deelnemers.

All in the family. Drie broers van Major League-spelers
zijn te zien in deze Honkbal Week Haarlem. In het team
van Curaçao speelt Johnny Gregorius, de broer van Didi
Gregorius (Philadelphia Philllies) en in de Oranje-ploeg
spelen Juremi Profar en Sharlon Schoop, de broers van
respectievelijk Jurickson Profar (San Diego Padres) en
Jonathan Schoop (Detroit Tigers).

****
Tijdens het vierde Congres van de World Baseball Softball
Confederation (WBSC) afgelopen week in Taipei City werden
Riccardo Fraccari (Italië) en Beng Choo Low (Maleisië)
herkozen als respectievelijk President en Secretary-General.
Fraccari is ook de voorzitter van de Baseball Division van de
WBSC. Craig Cress (USA) zit de Softball Division voor van de
Wereldbond.

****

WBSC President
Riccardo Fraccari
Foto: Henk Seppen
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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)

Wat gebeurde er in de wereld op 9 juli?
Temperatuur

Wie zijn er geboren op 9 juli?

De hoogste temperatuur die er in Nederland werd gemeten
op 9 juli was in 2010 toen het 36,2 was.
De laagste temperatuur dateert uit 1962 en toen was het 5,8
graden.

1888 - Arthur Prévost, Belgisch componist
1916 - Edward Heath, Brits politicus, Prime Minister in 19701974
1922 - Tonny Huurdeman, Nederlands actrice
1929 - Koning Hassan II van Marokko, regeerde van 19611999
1932 - Donald Rumsfeld, Amerikaans politicus, Minister van
Defensie (1975-1977; 2001-2006), was zowel de jongste als
de oudste persoon op deze post
1935 - Wim Duisenberg, Nederlands politicus en bankier,
Minister van Financiën (1973-1977)
1938 - Brian Dennehy, Amerikaans acteur (ondermeer de
stem van Babe Ruth in de animatiefilm ‘Everyone’s Hero’)
1947 - Jerney Kaagman, Nederlands zangeres (Earth & Fire)
1947 - O.J. Simpson, Amerikaans American footballer en
acteur
1951 - Chris Cooper, Amerikaans acteur
1955 - Willie Wilson, Amerikaans Major League-honkballer,
19 seizoenen (Kansas City Royals, Oakland A’s, Chicago
Cubs)
1956 - Tom Hanks, Amerikaans acteur (ondermeer de rol
van Jimmy Dugan in ‘A League of Their Own’)
1969 - Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie
1976 - Jochem Uytdehaage, Nederlands schaatser
1988 - Tim Hofman, Nederlands TV-presentator

Gebeurtenissen
1540 - De Engelse koning Henry VIII laat zijn huwelijk met
Anna von Kleve, zijn vierde vrouw, nietig verklaren.
1850 - De Amerikaanse President Zachary Taylor overlijdt.
Hij wordt opgevolgd door Millard Fillmore, die daarmee de
dertiende President wordt van de USA.
1854 - In de Friese stad Franeker wordt voor het eerst de
kaatswedstrijd PC gehouden.
1922 - De Amerikaanse zwemmer Johnny Weissmuller
zwemt als eerste onder de minuut op de 100 meter, hij zorgt
voor een wereldrecord met 58,6. Later wordt Weissmuller
acteur en wordt wereldwijd bekend voor zijn vertolking van
Tarzan in vele films.
1945 - De Nederlandse Minister van Financiën Piet Lieftinck
stelt de geldzuivering in, alle biljetten van 100 gulden
moeten worden ingeleverd.
1982 - Coca-Cola introduceert een nieuwe variant, Cola
Light.
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Wie zijn er overleden op 9 juli?

Honkbal

1441 - Jan van Eyck, Nederlands kunstschilder
1746 - Filips (Felipe) V, koning van Spanje
1932 - King Camp Gillette, Amerikaans uitvinder, inderdaad
van het bekende scheermesje
1943 - Han Hollander, legendarisch Nederlands
sportverslaggever
1951 - Harry Heilmann, Amerikaans Major Leaguehonkballer, 17 seizoenen (Detroit Tigers, Cincinnati Reds)
en play-by-play announcer
1969 - Rob de Vries, Nederlands acteur (vader van acteur
Edwin de Vries)
2001 - Arie van Vliet, Nederlands wielrenner
2002 - Rod Steiger, Amerikaans acteur
2017 - Miep Diekmann, Nederlands schrijfster van
voornamelijk jeugdboeken
2019 - Ross Perot, Amerikaans zakenman, politicus en
presidentskandidaat

1956 - De Cy Young Award wordt ingesteld als onderscheiding
voor de beste werper in de Major League.
1968 - Voor het eerst wordt een All Star Game gespeeld in
een indoor-stadion, de locatie is het befaamde Astrodome
in Houston.
1972 - De slotdag van de zevende Haarlemse Honkbal Week
eindigt met veel regen. Het eerste duel wordt die dag in de
ochtend gespeeld op het terrein aan het Badmintonpad.
Daar wint Nederland met 4-2 van de Nederlandse Antillen
in een duel dat na 6 1/2 inning wordt gestaakt wegens de
regen. De punten komen tot stand via 2-run homeruns van
Wim Crouwel en Hamilton Richardson. ‘s Middags moet het
slotduel tussen Cuba en Nicaragua helaas worden afgelast.
Er is tijdens dit toernooi geen finale-systeem. De ploeg op
de eerste plaats is de toernooiwinnaar en dat is Cuba, dat
voor het eerst deelneemt.
2008 - Tijdens de Haarlemse Honkbal Week komt Cuba
die dag tweemaal actie en wint beide wedstrijden. Eerst is
er een 5-3 overwinning tegen Japan, gevolgd door een 3-0
shutout tegen Chinese Taipei. ‘s Avonds verliest Nederland
nipt met 2-1 van de USA.
2011 - Derek Jeter (New York Yankees) slaat zijn 3.000e
honkslag, hij is de 28e speler die deze magische mijlpaal
bereikt. Jeter slaat 5-uit-5 en zijn homerun in de derde inning
is goed voor zijn 3.000e hit.
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Roster Cuba
#
29
9
36
71
78
14
27
83
16
74
38

PITCHERS (11)					B/T		AGE
Erluis BLANCO REYES				
R/R		
32
Cesar Raúl GARCÍA RONDÓN			
R/R		
30
Pavel HERNÁNDEZ BRUCES			
R/R		
25
Leandro Francisco MARTÍNEZ FIGUEREDO
L/L		
43
Yoel MOJENA MACHADO				
R/R		
31
Miguel PARADELO AGUILAR			
L/L		
30
Juan Danilo PÉREZ MERIÑO			
R/R		
30
José Ramón RODRÍGUEZ MENÉNDEZ		
R/R		
29
Kelbis RODRÍGUEZ LEÓN			
R/R		
24
Carlos Rene SANTANA SANTIESTEBAN		
R/R		
28
Yuen SOCARRÁS SUAREZ			
R/R		
35

CLUB
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma
Industriales de La Habana
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma
Alazanes de granma
Toros de Camagüey
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma
Gallos de Sancti Spíritus

#
26
13
66

CATCHERS (3)					B/T		AGE
Gumercindo Alberto CISNEROS MORAN		
R/R		
21
Ariel PESTANO ROSADO				
L/R		
24
Iván PRIETO GONZÁLEZ				
R/R		
25

CLUB
Alazanes de Granma
Azucareros de Villa Clara
Alazanes de Granma

#
52
21
11
5
24
4

INFIELDERS (6)					B/T		AGE
Osvaldo ABREU SÁNCHEZ (3B)			
R/R		
32
Guillermo José AVILÉS DIFURNÓ (1B)		
L/L		
29
Alexander AYALA GARCÍA (SS)			
R/R		
40
Carlos BENITEZ PÉREZ (2B/3B/SS)		
R/R		
35
Lázaro Alfredo CEDEÑO GONZÁLEZ (3B+OF)
R/R		
35
Yulián Rafael MILÁN MATOS (2B/3B/SS)		
R/R		
37

CLUB
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma
Toros de Camagüey
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma
Alazanes de Granma

#
34
72
20
22

OUTFIELDERS (4)				B/T		AGE
Frederich CEPEDA CRUZ				
S/R		
42
Dennys Antonio LAZA SPENCER			
R/R		
37
Leonel MOA ACEVEDO				
R/R		
26
Alexquemer SÁNCHEZ SÁNCHEZ			
R/R		
26

CLUB
Gallos de Sancti Spíritus
Huracanes de Mayabeque
Toros de Camagüey
Alazanes de Granma

#
45
60
77
62
43

COACHING STAFF				FUNCTION		
Carlos Manuel MARTÍ SANTOS			
Manager		
Luis Alberto FERRALES JIMÉNEZ			
Coach
Ramón Esteban RODRÍGUEZ RONDÓN		
Coach
Ciro Silvino LICEA GONZÁLEZ			
Pitching Coach
Leonardo SOTO AGÜERO			
Pitching Coach
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Roster Curaçao
#
20
14
15
26
12
3
0
19
17
7
8

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

#
33
27

CATCHERS (2)					B/T		AGE
Ulrich SNIJDERS					R/R		35
Stephan VIDAL					R/R		26

CLUB
Willemstad Royal Scorpions
Willemstad Wildcats

#
36
28
1
11
6
10

INFIELDERS (6)					B/T		AGE
Johnny GREGORIUS				R/R		39
Alexander RODRIQUEZ				L/L		28
Darren SEFERINA				L/R		28
Raywendley VAN GURP				
R/R		
33
Riordan WINDSTER				R/R		28
Shurendell MUJICA				R/R		31

CLUB
Santa Maria Pirates
Willemstad Wildcats
Santa Maria Pirates
Willemstad Royal Scorpions
Santa Rosa Indians
Willemstad Wildcats

#
9
4
2
21
13
23

OUTFIELDERS (6)				B/T		AGE
Roderick BERNADINA				R/R		29
Rayshelon CAROLINA				L/L		29
Sherman LACRUS				R/R		28
Dudley LEONORA				
R/R		
30
Raysheandell MICHEL				R/R		24
Otwin PIETERNELLA VARGAS			
R/R		
23

CLUB
Willemstad Royal Scorpions
Twins Oosterhout
Santa Maria Pirates
San Marino Baseball Club
Willemstad Wildcats
San Marino Baseball Club

#
28
34
32
33
31
35

COACHING STAFF				FUNCTION		
Hainley STATIA					Manager
Carlos PINEDA					Bench Coach
Quincy MARTINA				1B Coach
Ghionelo JANSEN				3B Coach
Dennis NEUMAN				Pitching Coach
Gustavo de JONGH				
Bullpen Coach
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Roster Italië
#
16
29
40
46
35
22
37
49
6
44
42

PITCHERS (11)					B/T		AGE
Mattia ALDEGHERI				R/R		24
Maurizio ANDRETTA				R/L		24
Alex BASSANI					R/R		31
Matteo BOCCHI					R/R		25
Murilo BROLO					R/R		33
Diego GERGOLET				R/R		16
Angelo PALUMBO				L/L		26
Gabriele QUATTRINI				
R/R		
25
Yomel RIVERA					L/L		30
Claudio SCOTTI					R/R		23
Christian SCAFIDI				R/R		24

#
25
36
11

CATCHERS (3)					B/T		AGE
Ernesto LIBERATORE				R/R		26
Alberto MINEO					L/R		27
Lorenzo MORRESI				
L/R		
20

CLUB
UnipolSai Fortitudo Bologna
ParmaClima Parma
San Marino Baseball Club

#
41
5
13
1
20
2

INFIELDERS (6)					B/T		AGE
Renzo MARTINI PARILLI (1B/3B)			
R/R		
29
Ricardo PAOLINI (2B)				
L/R		
22
Erick EPIFANO DURAN (SS)			
R/R		
32
José FERRINI (3B)				
R/R		
33
Mattia MERCURI (3B/SS)				R/R		27
Andrea SELLAROLI (2B)				R/R		24

CLUB
UnipolSai Fortitudo Bologna
UnipolSai Fortitudo Bologna
San Marino Baseball Club
San Marino Baseball Club
Nettuno 1945
Nettuno 1945

#
27
10
9
28

OUTFIELDERS (4)				B/T		AGE
Vito FRISCIA					R/R		25
Noel GONZALEZ (2B)				L/R		26
Dario PIZZANO					L/R		31
Federico CELLI					
R/R		
27

CLUB

#
31
17
23
4
32
47

COACHING STAFF				FUNCTION		
Mike PIAZZA					Manager
Doriano BINDI					Coach
Alberto D’AURIA					Coach
Gianmarco FARAONE				Coach
Michele GERALI					Coach		
Bobby CRAMER					Pitching Coach
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CLUB
ParmaClima Parma
UnipolSai Fortitudo Bologna
UnipolSai Fortitudo Bologna
UnipolSai Fortitudo Bologna
UnipolSai Fortitudo Bologna
New Black Panthers
Tigres de Aragua
San Marino Baseball Club
ParmaClima Parma
FCL Mets (Rookie League, NY Mets)

UnipolSai Fortitudo Bologna

Reading Phillies (Double-A, PHI Phillies)

ParmaClima Parma
Charleston Dirty Birds
San Marino Baseball Club
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Roster Japan
#
18
17
15
16
11
19
14
21
1

PITCHERS (9)					B/T		AGE
Minato AOYAMA					R/R		21
Tatsuya HASHIMOTO				R/R		21
Riku KIKUCHI					L/R		22
Kentaro SHINOGI				L/R		20
Kosei SHOJI					R/R		21
Ryuhei SOTANI					L/L		21
Taiga UEDA					R/R		20
Shota WATANABE				R/R		21
Kota YAZAWA					L/L		21

Nippon Sport Science University

#
27
24
22

CATCHERS (3)					B/T		AGE
Mashu KUSABE					R/R		22
Taishi NOGUCHI					R/R		21
Yuya SHINTO					R/R		20

CLUB
Asia University
Meijo University
Jobu University

#
12
3
6
5
4
2
25
10

INFIELDERS (8)					B/T		AGE
Takuma HAYASHI				L/R		21
Ryuta HIROSE					R/R		21
Rui MUNEYAMA					L/R		19
Daiki SAITO					R/R		21
Atsuki TOMOSUGI				R/R		21
Rintaro TSUJIMOTO				R/R		20
Kyuto UEDA					L/R		20
Kenta YAMADA					R/R		21

CLUB
Komazawa University
Keio University
Meiji University
Hosei University
Tenri University
Sendai University
Meiji Unversity
Rikkyo University

#
7
9
23
8

OUTFIELDERS (4)				B/T		AGE
Takuya HIRUMA					L/L		21
Masaya HAGIO					R/R		21
Shota MORISHITA				R/R		21
Ryu SUGISAWA					L/R		22

CLUB
Waseda University
Keio University
Chuo University
Tohoku Fukushi University

#
30
33
32
31

COACHING STAFF				FUNCTION		
Tetsuya OKUBO					Manager		
Takashi KAWAMURA				Coach		
Tomonari MIZOGUCHI				Coach			
Hideyuki SUZUKI				Coach		
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CLUB
Asia University
Keio University
Senshu University
Hosei University
Rikkyo University
Hakuo University
Osaka Shogyo University
Kyushu Sangyo University
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Roster Team Kingdom of the Netherlands
#
20
30
41
23
14
16
33
39
48
43
45
10

PITCHERS (12)					B/T		AGE
Mike BOLSENBROEK				R/R		35
Dennis BURGERSDIJK				R/R		33
Mike GROEN					R/R		26
Aaron de GROOT				R/R		23
Ryan HUNTINGTON				L/L		25
Lars HUIJER					R/R		28
Kevin KELLY					R/R		32
Shairon MARTIS					R/R		35
Scott PRINS					R/R		21
Chris STUART					L/L		20
Juancarlos SULBARAN				R/R		32
Franklin VAN GURP				R/R		26

CLUB
Heidenheim Heideköpfe
HCAW
L&D Amsterdam
Curaçao Neptunus
Twins Oosterhout
HCAW
Curaçao Neptunus
L&D Amsterdam
L&D Amsterdam
HCAW
Curaçao Neptunus
L&D Amsterdam

#
27
28
21

CATCHERS (3)					B/T		AGE
Jules CREMER					R/R		24
Sicnarf LOOPSTOK				R/R		29
Dashenko RICARDO				R/R		32

CLUB
HCAW
L&D Amsterdam
Curaçao Neptunus

#
22
5
13
15

INFIELDERS (4)					B/T		AGE
Kevin JOSEPHINA (3B)				
S/R		
25
John POLONIUS (SS)				R/R		31
Juremi PROFAR (1B)				R/R		26
Sharlon SCHOOP (2B)				R/R		35

CLUB
UnipolSai Fortitudo Bologna
Curaçao Neptunus
Free Agent
L&D Amsterdam

#
4
50
25
35
12

OUTFIELDERS (5)				B/T		AGE
Wladimir BALENTIEN				R/R		38
Roger BERNADINA				L/L		38
Denzel RICHARDSON				R/R		28
Kalian SAMS					R/R		35
Jiandido TROMP					R/R		28

CLUB
Free Agent
Curaçao Neptunus
L&D Amsterdam
L&D Amsterdam
Curaçao Neptunus

#
7
2

UTILITY (2)					B/T		AGE
Dwayne KEMP					R/R		34
Delano SELASSA				R/R		22

CLUB
Curaçao Neptunus
L&D Amsterdam

#
9
34
44
38
49

COACHING STAFF				FUNCTION		
Evert-Jan ‘t HOEN				Manager
Wim MARTINUS					1B Coach		
Ben THIJSSEN					3B Coach
Tjerk SMEETS					Hitting Coach
Robin van DOORNSPEEK				
Pitching Coach
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#
16
24
11
46
9
27
44
43
32
12
30
21
25
49

PITCHERS (14)					B/T		AGE
Zach AGNOS (+IF)				
R/R		
21
Ryan BRUNO					L/L		20
Wyatt CROWELL				L/L		20
Ross DUNN					L/L		20
Hunter ELLIOTT					L/L		19
Joseph GONZALEZ				R/R		20
Tanner HALL					R/R		20
Carter HOLTON					L/L		19
Cade KUEHLER					R/R		20
Rhett LOWDER					R/R		20
Teddy McGRAW					R/R		20
Carson MONTGOMERY				R/R		19
Paul SKENES (+IF)				
R/R		
20
Hurston WALDREP				
R/R		
20

CLUB
East Carolina Univ.
Stanford Univ.
Florida State Univ.
Arizona State Univ.
Univ. of Mississippi
Auburn Univ.
Univ. of Southern Mississippi
Vanderbilt Univ.
Campbell Univ.
Wake Forest Univ.
Wake Forest Univ.
Florida State Univ.
Air Force Falcons
Univ. of Southern Mississippi

#
33
4

CATCHERS (2)					B/T		AGE
Jack PAYTON					R/R		20
Kyle TEEL (+OF)					L/R		20

CLUB
Univ. of Louisville
Univ. of Virginia

#
10
7
29
18
26
2

INFIELDERS (6)					B/T		AGE
Maui AHUNA					L/R		20
Jacob GONZALEZ				L/R		20
Yohandy MORALES				R/R		20
Tre’ MORGAN					L/L		19
Brayden TAYLOR					L/R		20
Jacob WILSON					R/R		19

CLUB
Univ. of Tennessee
Univ. of Mississippi
Univ. of Miami
Louisiana State Univ.
Texas Christian Univ.
Grand Canyon Univ.

#
1
3
31
28

OUTFIELDERS (4)				B/T		AGE
Enrique BRADFIELD Jr.				L/L		20
Dylan CREWS					R/R		20
Jack HURLEY					L/R		20
Wyatt LANGFORD (+C)				
R/R		
20

CLUB
Vanderbilt Univ.
Louisiana State Univ.
Virginia Tech Univ.
Univ. of Florida

#
5
23
15
34
8
6
17

COACHING STAFF				FUNCTION		
Mike BIANCO					Manager
Cliff GODWIN					
3B Coach
Scott BROWN					Pitching Coach
Josh HOLLIDAY					Assistant Coach
Xan BARKSDALE					Assistant Coach
Drew BIANCO					Bullpen Catcher
Tyler STOCUM					Bullpen Catcher
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