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Het was een frisse, maar mooie avond!
We hebben weer een heerlijke Honkbal Week-dag achter
de rug. Opnieuw hebben we met zijn allen kunnen genieten
van twee hele mooie wedstrijden. Weer close games, weer
mooie acties en ook lekker slagwerk.

Vandaag de eerste triple-header van deze Week. Dat
betekent dat de zes deelnemers allemaal in actie komen.
Om 12 uur beginnen we met het duel tussen de USA en
Italië. In de middag, vanaf 15.30 uur, staan Team Kingdom
of the Netherlands en Curaçao tegenover elkaar. En in de
avond ontmoeten Japan en Cuba elkaar vanaf 19.30 uur.
Alledrie weer aantrekkelijke wedstrijden waar we veel van
verwachten.

In de middag was er voor het eerst een verlenging nodig. Het
duel tussen Japan en de USA was na de reguliere zevende
inning puntloos en dus was de internationale tie-break
regel nodig om tot een beslissing te komen. Dat gebeurde
uiteindelijk in de achtste inning, dankzij een walk-off single
van Takuma Hayashi.

Tijd om er vandaag weer lekker voor te gaan zitten. Hopelijk
met wat warmere temperaturen dan gisteravond. Ga dus
lekker genieten. Denk eraan om voldoende te drinken als
het warm wordt en zorg voor voldoende zonnecrème!
Tot morgen op Dag Vier van de Dertigste Honkbal Week
Haarlem!

In de avond koelde het behoorlijk af, ja, het was zelfs
fris. Maar de spelers van het Kingdom of the Netherlands
zorgden voor de verwarming in de wedstrijd tegen Cuba.
Oranje doorbrak een 1-1 stand in de zesde inning, waarna
Roger Bernadina om 21.28 uur de eerste homerun van
deze Week sloeg. Goed voor drie punten en drie belangrijke
‘insurance runs’.
Meer details over deze wedstrijden zijn natuurlijk te vinden
in de verslagen verderop in dit Leesvoer.
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Japan verslaat ook Team USA met walkoff in verlenging
Wie de openingswedstrijd van Japan had gezien, zal gedacht
hebben naar een herhaling te kijken. Net als in dat eerste duel
waren het andermaal de Japanse werpers die veel indruk
maakten. Omdat geen van beide teams in de reguliere zeven
innings tot score kwam, moest er dit keer zelfs verlenging
aan te pas komen. Daarin profiteerden de Aziaten net iets
beter van de nieuwe tiebreak-regel en wonnen zo met 1-0
van Amerika.
Net als op dag één begon de eerste inning nog wel
zo offensief. Beide ploegen zagen hun eerste twee
slagmannen doorkomen met opeenvolgende honkslagen,
maar alle honklopers strandden, nadat de pitchers en hun
teamgenoten met strikeouts en uitstekend veldspel orde
op zaken stelden. Rhett Lowder mocht daar met name
zijn derde honkman Yohandy Morales dankbaar zijn. Met
een keurig dubbelspel haalde hij namelijk de angel uit het
Japanse gevaar.

Na die eerste inning was het dus vooral aan de werpers.
De strikouts volgden elkaar in rap tempo op. Zowel Lowder
als zijn Japanse collega Kosei Shoji kwamen in een beperkt
aantal innings tot viermaal drie slag en eenzelfde aantal
haalde ook Shoji’s vervanger Ryuhei Sotani. Hij had daar
opvallend genoeg slechts 1.2 inning voor nodig.
Een defensief hoogtepunt werd in de derde inning verzorgd
door de Japanse linksvelder Masaya Hagio. Met een
prachtige duik ving hij een klap van Jacob Gonzalez en
maakte daarmee een einde aan de derde inning.
De Japanse reliever Hashimoto was de eerste werper die echt
in de problemen kwam. In de zevende inning kreeg hij twee
opeenvolgende hits om zijn oren. De man die hem kwam
vervangen, Taiga Ueda - die gistermiddag ook al in actie
kwam - voorkwam echter dat de Amerikanen hun eerste punt
konden aantekenen. Op zijn pitchen produceerde Ahuna een
grondbal die door Takuma Hayashi, Rui Muneyama en Ryuta
Hirose in een vloeiend 4-6-3-dubbelspel werd omgezet.

3

LEESVOER

10 juli 2022

Editie 3

Zo stond er na zeven innings nog altijd een brilstand op
het scorebord en moest er dus verlengd worden. Zoals we
gisteren al uitlegden in het Leesvoer treedt op zo’n moment
de internationale tiebreak-regel in werking. Dan start de
aanvallende ploeg hun slagbeurt dus met honklopers op het
eerste en tweede honk. De Japanse ploeg slaagde er iets
beter in om te profiteren van deze regel.

De tweede honkman tekende in deze wedstrijd voor drie van
de vier Japanse honkslagen en werd dus verdiend beloond
met de prijs voor beste speler van de wedstrijd.
Team USA mag zondagochtend weer vroeg aan de bak, als
zij uitkomen tegen Italië, terwijl Japan ’s avonds om 19:30
alweer haar derde wedstrijd speelt. Cuba is daarin de
tegenstander. (SG)

Waar klappen van Takuya Hiruma en Yuya Shinto nog allebei
werden gevangen door rechtsvelder Dylan Crews, waren
diens Amerikaanse teamgenoten kansloos op een klap
langs de lijn van Hayashi, waarop het winnende punt de
thuisplaat kon passeren.

Foto: Renate Jansen
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Bernadina doet het allemaal in ruime overwinning op Cuba
We moesten er even op wachten, maar vandaag werden
we dan eindelijk getrakteerd op de eerste homerun van de
Honkbal Week Haarlem. En wat voor één! Roger Bernadina
sloeg de bal mijlenver over het hek in het rechtsveld en
bracht daarmee de eindstand op het scorebord: 5-1.
Bernadina had eerder op de avond ook al de score geopend.
In de eerste inning was hij met vier wijd op de honken
gekomen, waarna hij door Coco Balentien doorgeslagen
werd naar het derde honk, vanwaar het een koud kunstje
was om op een rollertje van Sharlon Schoop binnen te
komen. Via een tweede honkslag in die eerste slagbeurt
van Denzel Richardson was Nederland dicht bij een
verdubbeling van de voorsprong, maar Juremi Profar sloeg
de bal in een dubbelspel, waarmee er een einde aan de
inning kwam.
In de tweede inning leek de gemiste kans van Oranje de
ploeg weleens zuur op te kunnen gaan breken.

Het was bovendien het enige smetje op een verder
uitstekende wedstrijd van Bernadina, toen hij de stuit van
een honkslag van Guillermo Aviles verkeerd inschatte en
hij een paar seconden nodig had om deze te verwerken.
Dat is een kans die je de ervaren Federich Cepeda niet
moet geven. De Cubaan profiteerde van het foutje van de
Nederlandse outfielder door een extra honk op te schuiven.
Zijn teamgenoot Aviles was minder gelukkig. Hij maakte
kennis met de raketwerper in de linkerarm van Bernadina
en sneuvelde in zijn poging het tweede honk te bereiken.
Dennys Laza bracht de twee ploegen op gelijke hoogte met
een daaropvolgende honkslag.
In het restant van de wedstrijd hielden de Nederlandse
pitchers, met rookie starter Dennis Burgersdijk en relievers
Mike Groen en Franklyn van Gurp, de Cubaanse slagploeg
volledig in toom Toen er even gevaar dreigde, plukte Schoop
knap een linedrive van Cepeda uit de lucht, waarna hij
meteen Ayala op twee uit kon maken.
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Intussen drong Nederland geregeld aan, maar slaagde de
ploeg er niet in te scoren. Zelfs toen in de vierde inning de
eerste drie slagmannen allen met vier wijd de honken deden
volstromen, bleef de voorsprong uit. Een tweede Cubaans
dubbelspel, waarbij de eerste nul werd gemaakt op de
thuisplaat, gooide op dat moment roet in het eten.

Closer Franklin van Gurp gooide het duel gedecideerd in het
slot. Met een strikeout, zijn tweede van de inning, beëindigde
hij de wedstrijd.
Beide ploegen komen zondag ook weer in actie. Cuba neemt
het ‘s avonds op tegen Team USA, terwijl het Nederlands
team ‘s middags al om 15:30 uur zijn ongeslagen status zal
proberen te verdedigen tegen Curaçao.

Twee innings later was het dan eindelijk wel raak. Balentien
sloeg de tweede van drie honkslagen en Profar, de man die
gisteren al zo belangrijk was, zette zijn ploeg op 2-1.
Het verzet van de Zuid-Amerikanen leek gebroken want
daarna kon de Nederlandse slagploeg zich nog anderhalve
inning uitleven. De onderste helft van de slagvolgorde had
tot nu toe nog weinig geluk gehad, maar John Polonius
kwam nu door met een honkslag, waarna Tromp vier wijd
afdwong. Meer aanmoediging had Bernadina niet nodig
om zijn machtige swing boven te halen. Zodra de bal zijn
knuppel verliet, was duidelijk dat geen van de Cubanen hier
nog een handschoen bij zou krijgen.

Foto: Robert Bos
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Lang verhaal Marco
Al sinds 1988 is Kitty van Gilst één van de vaste announcers
tijdens de Honkbal Week. Dat betekent dat ze nu dus al
34 jaar en 17 Honkbal Weken achter de microfoon zit.
Samen met Karin Kort en Yvonne de Vries hoort Kitty bij de
recordhouders wat announcers op de ‘Week’ betreft.
Twee jaar voordat Kitty achter de Honkbal Weekmicrofoon debuteerde, was ze al actief tijdens het
Wereldkampioenschap Honkbal, dat toen in 1986 voor
het eerst in Nederland werd georganiseerd. Kitty was toen
werkzaam bij Claus Party House, de bowling aan de overkant
van het stadion. “Daar waren tijdens het WK verschillende
ontvangsten. Ik was er dus wel bij betrokken, maar niet in
functie”, vertelt Kitty.

Na afloop van het WK trok een aantal organisatieleden zich
terug, waaronder voorzitter Piet Tromp. Wim Oosterhof
nam het stokje over en vroeg Kitty deel uit te maken van het
organisatie-comité. Dat deed ze en zo maakte ze tien jaar lang
deel uit van het comité, dat de Honkbal Week organiseerde,
eerst als lid, vervolgens vice-voorzitter en daarna secretaris.
Organisatieleden met wie ze sindsdien verschillende jaren
samenwerkten waren ondermeer Hans de Bie, Jacques
Kort, Jacques Reuvers, Huub Nelissen, Josephine Hofsté,
Gerrit Ligtenberg, Marco Stoovelaar, Marianne Cops, Niek
van Zanten en Frits Mulder. Kitty: “Uit het comité van toen is
het verdrietig dat er al vier van zijn overleden, Jacques Kort,
Jacques Reuvers, Hans de Bie, Wim Oosterhof.”
In 1988 was Wim Oosterhof voorzitter, twee jaar later Piet
Sikma. In 1992 werd Jacques Reuvers de nieuwe voorzitter
en hij leidde het comité tijdens drie toernooien. Helaas
overleed Jacques plotseling in april 1998. Kitty: “Dat is nog
steeds een enorm gemis voor Haarlem, die man was zo
goed.” Een jaar later neemt Kitty afscheid van het bestuur.
“Het is een geweldige tijd geweest”, kijkt ze op deze
bestuursjaren terug.
Maar, zoals gezegd, sinds 1988 zit Kitty ook achter de
microfoon tijdens de ‘Week’. “Ja, dat omroepen deed ik er in
begin even tussendoor”, vertelt Kitty over haar eerste editie
in 1988. Omroepen was niet vreemd voor haar, want ze
riep al om tijdens de thuiswedstrijden van Haarlem Nicols,
samen met Ab Schatorjé en Ria Landsaat.
Toen Nicols in 1994 failliet ging werd Kitty door Yvonne de
Vries gevraagd om één van de announcers te worden bij
Kinheim. Dat deed ze en ook bij Kinheim (of tegenwoordig
DSS/Kinheim) zit ze nog altijd regelmatig het publiek te
vertellen wat er op het veld gebeurt.
Blijft het na al die tijd nog leuk? Kitty: “Ja, het is mijn lust
en mijn leven. Nu heeft het een andere invulling gekregen.
Organiseren is mijn ding en ik kan het goed combineren met
mijn werk en thuis. Ik heb het altijd leuk gevonden en dat is
nog steeds zo’.”

Kitty van Gilst
Foto: Marco Stoovelaar
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Tussendoor is er in Haarlem ook nog een paar
keer een Europees Kampioenschap geweest, een
Olympisch Kwalificatie Toernooi, nog eens twee
Wereldkampioenschappen en een Europa Cup-toernooi.
Kitty was er elke keer bij.

Een Honkbal Week blijft ook voor Kitty van Gilst bijzonder.
Maar wat is er nou zo leuk aan? Kitty: “Het sfeertje is uniek.
En ook de gemoedelijkheid in Haarlem en het familiegevoel.
Mijn dochter (Polly) is tijdens de Honkbal Week geboren,
32 jaar geleden en is hier nu met kind, mijn kleinzoon van
vier. Dertig jaar geleden heb ik met mensen samengewerkt,
waarvan de kinderen nu het scorebord bedienen. Zo gaat het
dus. Geweldig. Maar ook het honkbalverstand dat er hier is.
Ja, soms gaat het wel eens fout, maar dat heeft ook weer zijn
charme. Ik ben altijd iemand geweest van samenwerking. De
vrijwilligers van dit toernooi zijn belangrijk, die doen zo veel
werk, dat zijn mensen die je moet koesteren. Ik zit mijn hele
leven al in het vrijwilligerswerk, bij hockey, hier, enzovoorts.
Soms komen er nieuwe mensen met nieuwe ideeën, meer
professionalisatie. Ik ben ook voor veranderingen, maar
door bepaalde systemen wordt dan wel eens aan een hoop
dingen voorbij gegaan. Maar het blijft altijd leuk.”

De stem van Kitty van Gilst is altijd duidelijk herkenbaar en
straalt rust uit. Kitty: “Ik ben niet de grappenmaker. Ik zit er
om informatie door te geven. Van de week hoorde ik van
iemand dat het leuk was om weer een vertrouwde stem te
horen en dat ik het al zo lang doe.” Lachend vult Kitty aan:
“Maar omdat ik me altijd tot de informatie beperk, zei die
persoon ook of het niet tijd wordt dat ik eens een keertje wat
raars kon doen. Hahaha, daar moet ik over nadenken.”
Door de jaren heen deelde Kitty de microfoon vaak met de al
genoemde Yvonne de Vries en Karin Kort, maar ook met Henk
Bouwman, Maarten Evertse en Bert Daniëls om maar een
paar namen te noemen. Is er iemand van wie ze het meest
heeft geleerd? “Ik denk toch wel van Yvonne, die gaf handige
tips, zoals positief blijven. Ook door onze samenwerking
bij Kinheim”, vertelt Kitty over Yvonne de Vries, die na de
Honkbal Week van 2016 afscheid nam. Kitty: ”En weet je, je
leert nog steeds, je kan niets op routine doen. Elke wedstrijd
is anders. En zo’n vol stadion, ja, dat blijft toch altijd wel een
beetje spannend.”

Hoezeer Kitty van Gilst met de Honkbal Week verbonden
is, hoe veel het toernooi voor haar betekent en hoe ze zich
voor dit evenement inzet werd een paar jaar geleden nog
eens onderstreept. Kitty: “De Honkbal Week dreigde failliet
te gaan en toen heb ik me er enorm voor ingespannen
om de Honkbal Week te behouden. Er werd een comité
samengesteld onder leiding van Henk Eldriks en er volgden
vele gesprekken met wethouders. Zo hebben we toen een
garantie van de gemeente gekregen om twee jaar de Honkbal
Week door te kunnen laten gaan. Een nieuwe voorzitter was
lastig te vinden, maar Guus van Dee was bereid de kar te
gaan trekken.”

Kitty regelt ook de omroepschema’s en dat moest deze
‘Week’ een paar keer worden gewijzigd. Kitty: “Dennis (Duin)
kan er niet bij zijn, Yvonne (Campfens) is op vakantie en
Jason (Houtkamp) is op het moment zijn stem kwijt. Maar
gelukkig zijn Peter (van Deursen) en Robert (Sant) er en was
Chip (Bray) een paar dagen beschikbaar. Dat hebben we
met elkaar kunnen oplossen. Sommigen van ons werken
ook al een paar Honkbal Weken met elkaar.” Zeventien
Honkbal Weken sinds 1988 betekent ook veel wedstrijden
en veel spelers uit allerlei landen. Kitty: “Voor het toernooi
neem ik altijd met de liaisons het uitspreken van de namen
door, dat deel ik dan met de anderen, zodat we een gelijke
manier van omroepen hebben. We doen een wedstrijd altijd
met zijn tweeën, dat is niet alleen gezellig, maar zorgt ook
voor accuraatheid. Je bereidt je voor op een wedstrijd, op
de namen, soms gaat het wel eens mis, maar het publiek is
altijd vergevingsgezind.”

Is Kitty er over twee jaar weer bij?
“Ja hoor. Dan zit ik er weer. Zo lang mijn stem goed blijft,
vind ik het ontzettend leuk om te doen.” (MS)
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Rookies
Net als voorgaande edities stellen wij u in het Leesvoer ook
dit jaar weer graag debuterende officials en spelers van
Team Kingdom of the Netherlands voor. Vandaag zetten wij
onze kennismaking met de rookies van deze Honkbal Week
Haarlem voort met derde honkman Kevin Josephina en
scheidsrechter Aad Oosten.

Iemand anders met wie hij in Amerika samenspeelde,
is Shean Michel. Zelfs vorig seizoen waren de twee
nog teamgenoten, maar inmiddels is voor beiden het
Amerikaanse avontuur afgelopen. Michel maakt deze
Honkbal Week zijn debuut voor Curaçao. Josephina, die
in zijn carrière nooit in Nederland speelde, heeft nooit
getwijfeld tussen het koninkrijksteam en het team van
Curaçao. “Het is mijn doel om volgend jaar met Nederland
naar de World Baseball Classic te gaan.”

De debuterende speler die we u vandaag willen presenteren,
is dus Kevin Josephina. De geboren Curaçaoënaar
(Willemstad, 10 oktober 1996) was tot vorig seizoen actief
in de organisatie van de Atlanta Braves, maar maakte deze
winter de overstap naar de Italiaanse competitie, waar hij
uitkomt voor Fortitudo in Bologna.

Wij hopen dat Kevin een goed toernooi speelt en we hem
volgend jaar op het WBC aan het werk zien.

Al op zijn 14e stond de talentvolle Josephina in de
belangstelling van verschillende proforganisaties uit
Amerika. Op try-outs in de Dominicaanse Republiek mocht
hij laten zien wat hij in huis had. De Tampa Bay Rays werden
concreet voor hem, maar het waren uiteindelijk dus de
Braves die er in juli 2013 met zijn handtekening vandoor
gingen.
Hij speelde er in zijn eerste seizoen in de Dominican Summer
League een paar wedstrijden samen met zijn broer Terrence,
maar omdat Kevin in die tijd een zware blessure aan zijn
been opliep en daarna al snel de overstap naar Amerika
maakte, hebben de broers maar een paar keer samen op het
veld gestaan. Toch verraadt de glimlach om zijn lippen als hij
erover vertelt, dat Josephina warme herinneringen aan hun
gezamenlijke periode bewaard.
De infielder zou uiteindelijk zeven seizoenen deel uitmaken
van de Braves-organisatie. Gedurende die jaren stond hij op
het veld met veel latere topspelers. Josephina mag onder
anderen samenspelen met Freddie Freeman, Ronald Acuña
Jr, Mike Soroka, Max Fried en Ian Anderson, allemaal jongens
die afgelopen winter de titel pakten. “Het was geweldig om
ze de World Series te zien winnen”, zegt hij daarover. Via
social media heeft hij nog altijd contact met al zijn oude
teamgenoten.

Foto: Robert Bos
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Vandaag hebben we ook nog een tweede rookie
scheidsrechter voor u en dat is zowaar een geboren (1966)
en getogen Haarlemmer. In tegenstelling tot de meeste
honkbalscheidsrechters is Aad Ootsen begonnen als
softbalscheidsrechter. In zijn jonge, wilde jaren bezocht hij
met een vriendengroep een hardrockcafé in Haarlem en daar
ontdekte zij via via dat er bij een vereniging in Bloemendaal
een softbalteam was uitgevallen. De vriendengroep besloot
die plek op te vullen en zo startte de softbalcarrière van Aad.
Na een jaar verhuisde het team naar het toenmalige
Pinguins in Heemstede wat later RCH werd. De inmiddels
23-jarige Otsen vond het daar supergezellig, maar er
moest ook iemand de scheidsrechterstaken vervullen,
want als je speelt dan moet je ook scheidsrechteren was
destijds het motto. Aad was toen heel erg verlegen, had
geen zelfvertrouwen, maar in plaats van daarvoor weg te
lopen, koos Aad ervoor de confrontaties aan te gaan met
spelers en coaches en daarvan te leren. Hij werd de vaste
scheidsrechter van het tweede softbalteam, een team dat
vaak kampioen werd, en dat sterkte hem.
Aad werd vader en zijn kinderen gingen op peanutball (Beeball) en zo kwam honkbal in beeld. Er werd aan hem gevraagd
of hij de Umpire 3-opleiding wilde doen en in 2010 werd hij
bondscheidsrechter. Op 4-8-2016 maakte hij bij een duel
tussen de Twins en Kinheim zijn debuut in de Hoofdklasse
en toevalligerwijs - u zult het misschien niet geloven - werd
die dag de uitslag ook 4-8.
Aads motto is ‘ik sta in dienst van de sport’, en eigenlijk zien
we dat ook terug op het veld, waar deze Haarlemmer rust en
plezier uitstraalt.
Hoe hij het vindt om in zijn eigen Haarlem te staan? “Ik vind
het ontzettend spannend. Er zitten veel bekenden van mij
hier op de tribune. Ik ben zelf altijd toeschouwer hier en nu
sta ik op het veld.”

10

Nu was de aanstelling van Aad best een verrassing. Omdat
hij aanvankelijk reserve stond, had hij zelfs al een passepartout gekocht, maar toen iemand uitviel werd hij alsnog
opgeroepen. Ondanks dat Aad het best spannend vindt
om hier in zijn Haarlem te scheidsen, geniet hij er met volle
teugen van.
Wij wensen Aad nog veel mooie wedstrijden toe, met veel
plezier! (GH)
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Honkbal Week Celebrity Game

Foto: Renate Jansen

Foto: Renate Jansen
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Kort berichtje
Dhr Corbeel kwam al in de jaren zestig op de
Honkbal Week in Haarlem. De laatste keer was
met zijn gezin en jonge kinderen. Nu bijna 90 jaar
jong keert hij na al jaren terug met zijn zoon. Zijn
schoondochter - hier vrijwilligster - had kaarten
gekocht als verrassing. Na een paar nachten
slapen was het zaterdag eindelijk zover.

Foto: Janneke Louisa

13

LEESVOER

10 juli 2022

HIT & RUN
Het Nederlands Team onder de 12 jaar heeft op het Europees
Kampioenschap Under-12 in de Oostenrijkse hoofdstad
Wenen de bronzen plak gepakt. Gistermiddag won de ploeg,
onder leiding van hoofdcoach Peter Herkemij, met 12-5 van
Italië in het duel om de derde en vierde plaats, maar daar
was wel een verlenging voor nodig.
Lang leek het er op dat Oranje met lege handen zou komen
te staan. Italië nam een 3-0 voorsprong in de eerste inning
en hield die bijna de hele wedstrijd vast. Tot in de zesde
inning, de laatste reguliere slagbeurt. Daarin scoorde de
jonge Nederlandse ploeg driemaal en bracht daarmee
stand in balans. Een opofferingsslag van Wessel Molenaar
en een tweehonkslag van Javier Chance (2-run) zorgden
voor de punten. Daarmee dwong Nederland uiteindelijk
een verlenging af, waarin vervolgens de Oranje-slagploeg in
de zevende inning stevig uithaalde met een rally van negen
punten!
De Italiaanse pitching kreeg problemen met de controle
(vier wijd, wilde worpen) en ook waren er puntscorende
honkslagen van Tim Hanemaaijer, Jayvian Curiel, Sjors van
Gool en Marcelo Montenegro. Italië kon nog maar twee
punten tegenover dit slaggeweld zetten.

****
Over mooie prestaties gesproken. Een paar weken geleden
leverde ook de nationale softbalploeg van het Kingdom of
the Netherlands een prima prestatie af door op het sterk
bezette toernooi om de Canada Cup op de derde plaats te
eindigen. De ploeg van bondscoach Ferenc Jongejan gaf een
visitekaartje af, speelde vol enthousiasme, straalde dat ook
uit en kwam tot een paar uitstekende overwinningen.
Zoals een 7-2 zege tegen Mexico, de nummer vier op de
wereldranglijst, maar ook een overtuigende 6-0 shutoutwinst op Calahoo Erins, een sterke ploeg uit de Canadese
competitie. In de Championship Round volgden een 9-0
overwinning tegen Tsjechië en een 7-5 winst in een thriller
tegen Chinese Taipei, waardoor Oranje zich plaatste voor de
bronzen wedstrijd.
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Daarin moest Nederland zich uiteindelijk met 7-0 gewonnen
geven tegen de USA, de nummer één van de ranglijst, maar
de Nederlandse softbalsters kunnen met een goed gevoel
terugkijken op een uitstekend toernooi. Vanaf 24 juli neemt
Nederland deel aan het Europees Kampioenschap in
Spanje.

****
Sommige spelers blijven hun reactievermogen altijd
behouden, ongeacht hun leeftijd. Dat werd gistermiddag weer
eens onderstreept door oud-werper en oud-international
Herman Beidschat tijdens het duel tussen Japan en de USA.
Een foutbal knalde over de backstop en kwam net over het
looppad op de tribune achter de thuisplaat terecht, de vaste
zitplaats van Herman. Terwijl de bal aankwam verblikte of
verbloosde de topwerper niet en de bal knalde naast hem
neer op het beton. Het was simpelweg een gevalletje van de
bal blijven volgen. Toch, Herman?

****
Nu we het toch over oud-internationals hebben. Op
vrijdagmiddag, de slotdag van het toernooi, staat er een
wedstrijd op het programma tussen oud-internationals.
Veel oud-spelers hebben toegezegd, een aantal zou zelfs al
fanatiek in training zijn, en hebben er zin in. In het komende
Leesvoer meer details over dit duel dat voor de finale zal
worden gespeeld.

****
Gisteravond hadden we weer een ceremoniële eerste bal.
Voor aanvang van de wedstrijd tussen het Team Kingdom
of the Netherlands tegen Cuba werd de eerste bal gegooid
door mevrouw Anet Pino Rivero, de ambassadeur van Cuba
in Nederland.

****
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Een bijzonder moment vond gisteren plaats in Citi Field,
het thuisstadion van New York Mets. Voor aanvang van de
wedstrijd tegen de Miami Marlins werd het nummer van
voormalig eerste honkman Keith Hernandez (#17) ‘retired’,
oftewel uit de roulatie gehaald. Vanaf nu mag niemand bij
New York Mets dit nummer meer dragen.
Hernandez noemde het ‘retiren’ van een rugnummer de
grootste onderscheiding die een speler kan krijgen van een
club. Hernandez speelde van 1983-1989 voor de ploeg uit
New York, maar is daarna altijd aan de organisatie verbonden
geweest. Tegenwoordig is hij één van de TV-commentatoren
van de ploeg. Het is pas de vierde keer dat New York Mets
een nummer van een speler ‘retired’.
De anderen zijn Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36) en
Tom Seaver (41). Daarnaast zijn ook de nummers ‘retired’
van managers Gil Hodges (14) en Casey Stengel (37).
Piazza, die de manager is van de Italiaanse nationale ploeg,
was uiteraard aanwezig bij deze huldiging. Vandaar dat hij
de afgelopen dagen in de dug-out ontbrak bij Italië, maar
binnenkort zal hij zich hier in Haarlem bij zijn ploeg voegen.

****
Het was even schrikken donderdagavond in de vijfde inning
van het Major League-duel tussen de San Diego Padres en
de San Francisco Giants. Op een hoge pop-fly richting kort
linksveld rende San Diego’s korte stop C.J. Abrams naar
achteren en rende linksvelder Jurickson Profar juist richting
infield. Er volgde een stevige botsing. Abrams was al snel
weer op de been, maar Profar had duidelijk meer pijn. Hij
was vol op zijn kaak geraakt door de linkerknie van Abrams.
Hoewel Profar na enige tijd rechtop ging zitten, werd hij toch
uit voorzorg in een liggende positie van het veld gereden en
verbleef hij een nacht in een ziekenhuis voor onderzoek.
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Vrijdag werd Profar weer uit het ziekenhuis ontslagen,
maar de Padres-club maakte wel bekend dat hij een
hersenschudding heeft en een verrekte nekspier. Profar
moet het de komende dagen even rustig aan doen. Profar’s
broer Juremi komt tijdens deze Week uit voor Nederland. In
het duel tegen Italië zorgde hij met een tweehonkslag voor
de beslissende twee punten en werd hij na afloop gekozen
tot Player of the Game.

****
Op zaterdag 16 juli staat de All-Star Futures Game op de
agenda en wordt dan gespeeld in Dodger Stadium in Los
Angeles. De Futures Game wordt altijd enige dagen voor
de Major League All-Star Game gespeeld, die wordt dit keer
gespeeld op dinsdag 19 juli, eveneens in Dodger Stadium.
Voor de Futures Game worden de teams samengesteld
uit talentvolle Minor League-spelers (prospects). In het
verleden speelde een team met Amerikaanse Minor
Leaguers tegen een World Team. Nu wordt gespeeld tussen
een team bestaande uit spelers die verbonden zijn aan
American League-ploegen tegen een zelfde soort ploeg met
spelers die een National League-band hebben.
In het American League-team is de op Curaçao geboren
21-jarige infielder Ceddanne Rafaela opgenomen. Hij
promoveerde gedurende dit seizoen al naar Double-A van
de Boston Red Sox en mocht in aanloop naar het seizoen
zelfs al even meedoen aan Spring Training van de big leagueclub.
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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 10 juli?
Temperatuur

Wie zijn er geboren op 10 juli?

De hoogste temperatuur die er in Nederland werd gemeten
op 10 juli was 33,8 en dat was in 1941.
De laagste temperatuur dateert uit 1947 en toen was het
12,2 graden.

1509 - Johannes Calvijn, Frans/Zwitsers theoloog
1856 - Nikola Tesla, Servisch/Amerikaans uitvinder en
natuurkundige
1895 - Carl Orff, Duits componist
1910 - Jaap van Praag, Nederlands zakenman, lange tijd
voorzitter van Ajax (voetbal)
1921 - Eunice Kennedy Shriver, Amerikaans zakenvrouw,
oprichter van de Special Olympics (zus van John Kennedy)
1922 - Jake LaMotta, Amerikaans bokser
1941 - Margreet Blanken, Nederlands actrice
1943 - Arthur Ashe, Amerikaanse tennisser
1945 - Hal McRae, Amerikaans honkballer, 19 Major Leagueseizoenen (Cincinnati Reds, Kansas City Royals)
1947 - Chicho Jesurun, Nederlands/Curaçaos honkballer,
coach, journalist
1948 - Rik Felderhof, Nederlands TV-programmamaker
1954 - Andre Dawson, Amerikaans honkballer, 21 Major
League-seizoenen (Montreal Expos, Chicago Cubs), The
Hawk
1971 - Diederik Samson, Nederlands politicus

Gebeurtenissen
1584 - In Delft wordt Willem van Oranje, de Nederlandse
Vader des Vaderlands, neergeschoten door Balthasar
Gerards.
1890 - Wyoming wordt de 44e staat die deel gaat uitmaken
van de Verenigde Staten.
1962 - Vanaf Cape Canaveral in Florida wordt de eerste
communicatiesatelliet, Telstar, gelanceerd.
1964 - In het Verenigd Koninkrijk verschijnt het Beatlesalbum ‘A Hard Day’s Night’.
2018 - In Thailand worden de laatste leden van een
jeugdvoetbalteam gered uit een ondergelopen grot, waar ze
ruim drie weken vastzaten.
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Honkbal

Wie zijn er overleden op 10 juli?
138 - Romeinse keizer Hadrianus
1915 - Hendrik Willem Mesdag, Nederlands schilder
1989 - Mel Blanc, Amerikaans stemacteur ‘The Man of a
Thousand Voices’ (The Flintstones, The Jetsons, Bugs Bunny,
Woody Woodpecker en veel meer)
2015 - Omar Sharif, Egyptische acteur (onder meer ‘Doctor
Zhivago’)
2020 - Jack Charlton, Engels voetballer en trainer

1911 - Soms kan een slagman het niet eens zijn met een
strike-call, maar Sherry Magee (Philadelphia Phillies) gaat
op deze dag in 1911 wel heel ver in een Major Leaguewedstrijd. Na een gecallde strikeout gaat hij in discussie
en wordt weggestuurd, waarna hij umpire Bill Finneran met
één klap knock-out slaat. Magee wordt voor de rest van het
seizoen geschorst, maar na een beroepszaak keert hij na vijf
weken toch weer terug.
1992 - Het Amerikaanse team van de Sullivans opent de
Haarlemse Honkbal Week met een 13-4 overwinning tegen
Nicaragua.
1998 - Zes jaar laten staan de Sullivans en Nicaragua
opnieuw tegenover elkaar in het openingsduel van de
Honkbal Week, ook nu winnen de Amerikanen (6-3).
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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

20

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		

21

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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Roster USA
#
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

23

