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Heerlijk temperatuurtje
De vierde speeldag van de dertigste Honkbal Week Haarlem
was er eentje, waarop (bijna) iedereen het even wat rustiger
aan kon doen. Twee wedstrijden en de eerste pas vanaf
half vier. Na twee wedstrijden op vrijdag, twee op zaterdag
en drie op zondag was het op maandag mogelijk om even
wat uit te slapen. Weer even opladen voor de rest van de
week, want vanaf vandaag hebben we drie dagen op rij met
drie wedstrijden. Dat zijn inderdaad lange dagen, maar
we weten nu eigenlijk al dat het ook dagen worden met
prima wedstrijden en tophonkbal.Want over de kwaliteit en
aantrekkelijkheid van de tot nu gespeelde negen wedstrijden
(ja, het zijn er alweer negen geweest) hebben we helemaal
niets te klagen. Stuk voor stuk prima ontmoetingen en
close games, met alleen de 9-0 uitslag van zondagochtend
als uitschieter, maar ook dat was een leuke wedstrijd. De
teams zijn echt aan elkaar gewaagd en wij durven geen
voorspelling te doen welke ploegen vrijdagavond tegenover
elkaar staan in de allesbeslissende finale.

Gisteren twee wedstrijden die met een verschil van twee
punten eindigden. In de middag won Italië met 5-3 van
Curaçao en boekte daarmee de eerste overwinning van deze
Honkbal Week. De eerste ook onder leiding van manager
(en Hall of Famer) Mike Piazza, die ‘s morgens arriveerde
vanuit New York. In de avond kwam de USA tot een kleine
2-0 shutout-zege tegen Cuba, dat daardoor als enige ploeg
nog puntloos is. Verderop in dit Leesvoer natuurlijk weer
uitgebreide en lezenswaardige verslagen van deze twee
ontmoetingen.
Wat hebben we vandaag in de aanbieding? Om 12 uur
begint het eerste duel van de triple-header en staan Italië
en Japan tegenover elkaar. Vanaf 15.30 uur zijn het Cuba en
Curaçao die tegenover elkaar in het veld staan, ‘s avonds,
vanaf 19.30 uur, gevolgd door de ontmoeting tussen de USA
en ons eigen Team Kingdom of the Netherlands, oftewel
in goed Nederlands, het Nederlands Team. Alledrie weer
aantrekkelijke wedstrijden, waarvan van tevoren echt niet te
voorspellen is wie er gaat winnen.

Over aantrekkelijkheid gesproken, wat vond u van het weer
gisteren? Dat was best wel een lekker honkbaltemperatuurtje
na toch wel twee frisse (ja, soms zelfs koude) avonden.
Nu konden we heerlijk in het zonnetje zitten. Als we de
weerberichten mogen geloven wordt het vanaf vandaag
een paar dagen op rij vrij warm, er wordt zelfs gesproken
van tropisch warm. Dus denk er aan: goed insmeren en
voldoende drinken!

Tijd om er weer lekker voor te gaan zitten, met zonnecrème,
een drankje, een hapje, vrienden en familie. En dan met zijn
allen genieten van weer een prima honkbalpot.
O, en denk er aan, het Pim Mulier Stadion is een niet-rokenfaciliteit!
Veel plezier en tot morgen!
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Mike Piazza leidt opgeleefd Italië naar overwinning
De Antillianen hebben geen goed vervolg kunnen geven
aan hun zege van zondag tegen Team Kingdom of the
Netherlands. De italianen - met voor het eerste Mike Piazza
in de dugout - kenden een uitstekende dag in het slagperk
met 12 honkslagen en vijf runs. Het werd uiteindelijk 5-3
voor Italië.

Ze betaalden beiden dat vertrouwen terug. Derde honkman
Mercuri ging 2 uit 2 en scoorde één punt. Sellaroli kwam
slechts tot één honkslag, maar daarmee sloeg hij wel
ploeggenoot Federico Celli over de thuisplaat, waarna hij
even later zelf ook nog een punt scoorde.

De legendarische catcher van onder meer de Los angeles
Dodgers en New York Mets kwam vanochtend pas aan in
Haarlem, nadat hij eerder deze week acte de presence moest
geven in New York, waar het nummer van Keith Hernandez
‘retired’ werd. Piazza drukte vandaag meteen zijn stempel
met een paar wissels die achteraf goed uitpakten.

Niet alleen de onderste helft van Italië kende een prima
wedstrijd, maar ook de bovenste slagmannen leverden.
Zowel Riccardo Paolini als Noel Gonzalez kwamen tot drie
honkslagen, terwijl Vito Friscia het met slechts één single
minder moest doen. Goed veldspel van met name Dudley
Leonora en Shean Michel hield de Europeanen echter op
vijf punten, waardoor de wedstrijd tot het laatst spannend
bleef.

Tot nu toe had de Italiaanse ploeg nog weinig productie
gekregen vanuit de onderste helft van hun slagploeg en dus
voerde de nieuwbakken Italië-manager twee wissels door.
Mattia Mercuri en Andrea Sellaroli waren tot nu toe slechts
als invallers gebruikt, maar mochten nu vanaf de start
beginnen.

In de zesde inning kwam Team Curaçao nog verraderlijk
dichtbij. Tot dan hadden ze slechts twee hits genoteerd,
maar op het gooien van de sterke reliever Alex Bassani lieten
ze weer een schim van hun sterke spel van gisteren zien.
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Rayshelon Carolina opende met een honkslag en hij werd
naar drie doorgeslagen door Darren Seferina. Rechtsvelder
Vito Friscia probeerde de snelle Carolina nog uit te gooien,
maar op de worp die lang onderweg was, kon Seferina
makkelijk door naar het tweede honk.

Bassani hervond in de zevende inning zijn goede vorm en
gooide dankzij twee strikeouts en een knappe vangbal van
midvelder Federico Celli de wedstrijd in het slot.
Italië hoopt dinsdag vanaf 12:00 hun winning streak voort te
zetten ten koste van Japan, terwijl Curaçao later op de dag
(15:30) aantreedt tegen Cuba. (SG)

Het werd bijna een kostbaar foutje, want de daaropvolgende
roller van Raywendley van Gurp had anders waarschijnlijk
een betrekkelijk simpel dubbelspel opgeleverd, maar nu
konden beide honklopers opschuiven en Carolina dus het
tweede punt namens de Antillianen binnenlopen. Seferina
zou even later zijn voorbeeld volgen op een volgende roller
van Dudley Leonora, maar daar bleef het bij.

Foto: Robert Bos
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Dankzij Hall heeft Team USA één goede inning nodig voor zege op Cuba
Het was niet heel overtuigend wat de aanval van Team
USA vanavond liet zien tegen de Cubanen, maar omdat
hun pitchers de Zuid-Amerikanen op nul hielden, was een
goede inning met twee runs voldoende om alsnog met de
zege aan de haal te gaan. Cuba blijft daardoor vooralsnog
met lege handen.
Dat Eugene Bradfield Jr. rap is op de honken liet hij al eerder
deze Honkbalweek zien en dat onderstreepte hij vandaag
in het derde duel van Team USA. De midvelder kwam op de
honken via een velderskeus en hij maakte er vervolgens het
maximale van. Op een honkslag van Jacob Gonzales naar
het rechtsveld, de eerste hit van de Amerikanen, kon hij de
score openen. De tweede honkslag was vervolgens ook
goed voor het tweede punt. Dylan Crews scoorde op een
single door het midden van Wyatt Langford.
Cuba produceerde misschien meer hits en stichtte ook
meermaals gevaar op het gooien van zowel starter Tanner
Hall als reliever Teddy McGraw, maar ze schoten zich in hun
fout door het hoge aantal strikeouts.

Vooral op spannende momenten leken de Amerikaanse
werpers een extra versnelling te vinden waarmee ze de
opponenten omver bliezen. De teller stokte uiteindelijk pas
bij elfmaal drie slag.
Met deze zege en de overwinning van een dag eerder op het
Piazzaloze Italië zijn de Amerikanen inmiddels hun valse
start tegen Japan te boven. Dit kan allerminst gezegd worden
over de Cubanen. Het eiland is hiernaartoe gekomen met
een team dat bestaat uit spelers van de nationale kampioen
Alazanes de Granma aangevuld met een handvol All Stars
uit de competitie, maar een succes is het tot dusver niet
gebleken en na drie opeenvolgende nederlagen zijn kansen
op een goed resultaat verkeken.
Dinsdag mogen de Cubanen proberen hun toernooi van
nog enige glans te voorzien, wanneer zij het om 15:30
opnemen tegen Curaçao. Team USA sluit de dag af tegen
de Nederlandse ploeg. Beide teams wonnen twee van hun
eerste drie duels. (SG)
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Hainley Statia: “Mijn tijd in Oranje was awesome”
Op zondag won Team Curaçao met 8-6 van Team Kingdom
of the Netherlands. De derde overwinning van de Curaçaoploeg in de historie tegen Oranje. De eerste was in 2013, de
tweede drie jaar geleden, beide keren tijdens het World Port
Tournament in Rotterdam. Team Curaçao staat tijdens dit
toernooi onder leiding van Hainley Statia, die zelf vele jaren
professioneel speelde en uitkwam voor het Nederlands
team. Met Oranje nam hij onder meer deel aan drie World
Baseball Classics. Tegenwoordig is hij een zogenoemde
Roving Instructor in de Major League-organisatie van de Los
Angeles Angels. In die rol overziet hij als Infield Coordinator
het hele Minor League-programma van de club.
Het duel tegen het Kingdom-team was bijzonder. “It was
fun”, kijkt Hainley terug. “Ik heb veel vrienden in dat team
en heb met een aantal samengespeeld. Het was een leuke
wedstrijd.

We kwamen op het juiste moment tot een rally om de
wedstrijd te winnen, maar na afloop hebben veel spelers
nagepraat met elkaar, natuurlijk veel over honkbal.”
De overwinning was en is niet alleen leuk voor het toernooi,
maar zeker ook voor Curaçao. Hainley: “Dit is heel groot
voor Curaçao. Iedereen van deze groep heeft er hard voor
gewerkt om hier te zijn. Weet je, veel Nederlandse spelers
krijgen betaald, bij ons niet, wij moeten er hard voor werken.
Dat probeer ik op Curaçao te veranderen, te verbeteren.
Het meer professioneler te laten verlopen, de cultuur te
veranderen. Maar het ziet er goed uit, ik ben heel tevreden
over hoe het gaat op Curaçao.” Hainley Statia is nu voor
het tweede jaar manager van de Curaçaose honkbalploeg.
Een team met ervaren krachten, maar ook verschillende
nieuwkomers. Is er met de vele spelers die actief zijn in de
Major en Minor League nog wel genoeg talent? Hainley: “Ja,
dat is er zeker en heel veel. Maar we moeten onze pitching
sterker zien te krijgen.”
De voormalige infielder zette een paar jaar geleden een
punt achter zijn actieve spelersloopbaan. Hij ging verder
in de coaching. Hainley: “Ik had graag door willen gaan
met spelen, maar ik moest helaas noodgedwongen
stoppen vanwege blessures. Coachen heb ik altijd leuk
gevonden en ik ben blij dat ik de kans kreeg om bij een proforganisatie coach te worden.” Statia was eerst vier jaar
als coach werkzaam in de Minor League voor Milwaukee
Brewers (twee jaar Rookie League, twee jaar Single-A) en
tegenwoordig dus bij de Angels.

Hainley Statia
Foto: Janneke Louisa

Uiteraard heeft Hainley Statia de ambitie om hogerop te
komen in de coaching. Hainley: “Wie weet misschien ooit
eens in de big league, maar daar vind ik mezelf nog te jong
voor. Ik vind het heerlijk wat ik nu doe, nu overzie ik alles,
Triple-A, Double-A, I love what I do. We hebben veel talent
rondlopen in de Minors, veel jonge spelers, die jongens zijn
echt goed. We hebben een goed farm-system.” Als Roving
Instructor reist Hainley veel. “Ja, elke vier of vijf dagen reis
ik ergens anders naar toe en na een dag of twintig ook wel
eens heen en weer naar Curaçao”, vertelt Hainley, die op
Curaçao veel samenwerkt met Ben Thijssen, één van de
coaches van Team Netherlands.
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Hainley Statia kwam tien jaar uit voor het Team Kingdom
of the Netherlands. Met Oranje nam de infielder onder
meer deel aan drie World Baseball Classics (2006, 2009,
2013), twee Wereldkampioenschappen (2007, Taiwan;
2009, Nederland/Italië), één Premier12 (2015, Taiwan) en
drie Europese Kampioenschappen (2007, Spanje; 2012,
Nederland; 2014, Duitsland). In totaal speelde hij in 72
interlandwedstrijden voor Oranje, waarmee hij tweemaal
Europees kampioen werd. Hainley: “Die periode was
‘awesome’. Ik kwam op plaatsen waarvan ik nooit had
gedacht daar ooit te komen. Ik hou enorm van toernooien.
Elke wedstrijd is belangrijk. ‘There’s no tomorrow’, je moet
presteren. Als je in een competitie verliest, kan je altijd nog
zeggen, morgen weer een nieuwe dag. Dat kan in toernooien
niet. Ik hou ervan om onder druk te spelen.” Tussen 2005 en
2014 speelde Statia professioneel in de organisaties van de
Los Angeles Angels en Milwaukee Brewers. In vijf seizoenen
speelde hij in Triple-A, net onder de Major League.

Hainley Statia kan daarover meepraten. Het leven in de
Minor League kan zwaar zijn. Veel reizen, meestal per bus,
hotelkamers delen, opgeroepen worden naar een hoger
team, teruggezet worden naar een lager team, ontslagen
worden, geruild worden, het hoort er allemaal bij. “Je moet
mentaal heel sterk zijn”, zegt Hainley.
“Ja, het is best mogelijk vriendschappen op te bouwen. Met
de ene speler of coach klikt het sneller en beter dan met
anderen. Ik heb nog altijd goed contact met spelers met wie
ik zo’n vijftien jaar geleden heb gespeeld. Je trekt toch met
elkaar op, ook onze families, maar het kan allemaal ‘tough’
zijn. Ik heb wel busritten meegemaakt van zestien uur en
dan dezelfde dag weer spelen. Het draait niet allemaal om
geld, het is niet makkelijk, maar ik hou enorm van honkbal.”
(MS)

Zijn er bijzondere wedstrijden uit zijn spelersloopbaan?
Hainley: “Ja, maar dat zijn er heel veel.
Zoals
kampioenswedstrijden in de Minor League. Maar ook de
wedstrijden tijdens de World Baseball Classic, winnen
van Cuba, tweemaal winnen van de Dominicaanse
Republiek. En natuurlijk de wedstrijd waarin Shairon Martis
tijdens de eerste Classic een No-Hitter gooide, in die
wedstrijd was ik de korte stop.” Helaas miste Hainley het
Wereldkampioenschap van 2011 in Panama waar Nederland
de titel veroverde. “Toen had ik mijn enkel gebroken”, aldus
Hainley, die ook de Olympische Spelen miste vanwege een
blessure. “Maar ik hou nog altijd enorm veel van honkbal en
de kans dat ik in de USA aan de slag kan.”
Wanneer een kind zou moeten kiezen tussen een andere
sport of honkbal zou hij dan adviseren om voor honkbal te
kiezen? Hainley: “Nee, dat zou ik zeker niet doen. Het kind
moet zelf kiezen. ‘Let them be happy’, welke sport ze ook
kiezen. Zij moeten er plezier in hebben, niet omdat een
ander dat voor hen kiest. Maar honkbal is een zware sport.”

7

LEESVOER

12 juli 2022

Editie 5

Rookies
Niek Elshof is geboren op 24 december 1986 te Naarden
en in het dagelijkse leven is hij kinderfysiotherapeut. Hij
heeft tot zijn 18e gehonkbald bij HCAW, was er jeugdcoach
en begon daar ook met scheidsrechteren. Vanwege zijn
studie moest hij daar na een paar jaar noodgedwongen mee
stoppen, maar hij pakte dit later weer op.

Niek bezocht als kind vaak de Haarlemse Honkbalweek
geweest en probeerde ook vaak zijn vriendjes enthousiast
te maken voor de sport, maar die vonden het niet altijd even
leuk.
“Het is heel indrukwekkend om nu zelf op dat veld te staan.
Ik was in het begin best zenuwachtig, want dit is toch wat
anders dan wedstrijden in de Hoofdklasse. Het niveau
is hoog, het spel net even sneller en dan ook nog volle
tribunes. Het is een hele andere ervaring om het zo vanaf
het veld mee te maken en niet op de tribune te zitten.” (GH)

In 2011 debuteerde hij al bij Almere als scheidsrechter in de
hoofdklasse, maar weer moest hij een korte stop inlassen
toen hij vader werd, maar zodra het kon stond hij weer op het
veld. Drie jaar na zijn debuut kwam de Europacup Honkbal
naar Hoofddorp. Niek was een van de gelukkigen die daar
wedstrijden mocht leiden en maakte zo zijn internationale
debuut.

Niek Elshof tijdens USA - Cuba
Foto: Robert Bos
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HIT & RUN
Vast even vooruitkijken naar het speelschema voor
donderdag. Dan staan er drie plaatsingswedstrijden op
het programma. Om 12 uur begint het duel om de vijfde
en zesde plaats. Dat wordt vanaf 15.30 uur gevolgd door
de eerste halve finale en in de avond is er de tweede
halve finale, aanvang 19.30 uur. Het Team Kingdom of the
Netherlands zal ALTIJD de avondwedstrijd spelen, ongeacht
de eindklassering na de voorronde.
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Het wordt een heerlijke wedstrijd en de organisatoren willen
hiermee een nieuwe traditie starten met het spelen van
minimaal één Old Timers Game per jaar. Veel voormalige
internationals die er nu niet bij (kunnen) zijn hebben al
interesse getoond voor een volgende wedstrijd.

****
In het eerste Leesvoer kon u in deze rubriek al lezen dat er
enkele wijzigingen waren in de oorspronkelijke aanstellingen
voor deze Honkbal Week. Aanvankelijk zou Olav Steijger één
van de umpires zijn en Linda Steijger één van de official
scorers. Echter, toen brak Olav zijn pols en moesten beiden
zich afmelden. Maar Linda is op de achtergrond wel degelijk
actief tijdens deze ‘Week’, want zij fungeert (op afstand)
als de Scoring Director. Zij checkt de scorekaarten en zorgt
er voor dat er dagelijks een ‘daily report’ wordt gemaakt
met daarin onder meer de box scores van de wedstrijden.
Vandaag zijn Olav en Linda op bezoek in het stadion.

****
Morgenavond zijn ze er weer! Dan is het de jaarlijkse
bijeenkomst van de oud-internationals. Veel voormalige
Oranje-spelers en officials zijn dan weer aanwezig in het
Pim Mulier Stadion. Een stukje honkbalgeschiedenis, want
dankzij hun inbreng groeide de kwaliteit van het vaderlandse
honkbal, niet alleen in de competitie, maar natuurlijk ook
tijdens de Honkbal Week.

****
Vrijdagmiddag tussen de wedstrijd om het brons en de
finale staat de Old Timers Game op het programma. Er zijn
twee teams gevormd die bestaan uit veel bekende oudinternationals. Er zijn drie umpires, waaronder een oudinternational en twee huidige hoofdklasse-scheidsrechters.
Als we de rosters mogen geloven en iedereen inderdaad
aanwezig is wordt het een feest der herkenning. Namen
uit het verleden en het niet zo verre verleden, maar stuk
voor stuk spelers die allemaal het Oranje met trots hebben
gedragen.

****
Helaas is gisteren in het Leesvoer in deze rubriek de foto
weggevallen waarop te zien is dat umpire Roy van de
Wateringen net het Bondsonderscheidingsteken heeft
ontvangen uit handen van KNBSB-bestuurslid Remko de
Bie. Maar dat maken we in dit Leesvoer goed, dus hierbij
alsnog de foto.

Foto: Janneke Louisa
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****
Moest u ook even wennen aan de nieuwe pakken van
het Team Kingdom of the Netherlands? Zondagmiddag
tegen Curaçao verschenen de Oranje-mannen in een
geheel nieuwe outfit, waarin de kleur oranje overigens niet
aanwezig was. Het team was getooid in pakken met een
lichtblauwe kleur. Een kleur en een model dat een beetje
deed denken aan de pakken die het Nederlands Team droeg
tijdens het Europees Kampioenschap van 1977, dat toen
ook plaatsvond in Haarlem.

****
De twee wedstrijden op de vierde speeldag werden weer
voorafgegaan door een ceremoniële eerste bal. Voor aanvang
van het duel tussen Curaçao en Italië werd de eerste bal
gegooid door Jedrek Magdalena, de President van FEBEKO
(Federashon di Beisbol Korsou), de Curaçaose Honkbal
Bond. ‘s Avonds beklom een voormalig Major League-werper
de heuvel voor het gooien van de ceremoniële eerste bal
voor de wedstrijd tussen de USA en Cuba. Dat was Jeremy
Guthrie, die dertien seizoenen in de Major League gooide
voor vijf clubs.
De rechtshander speelde voor Cleveland Indians (20042006), Baltimore Orioles (2007-2011), Colorado Rockies
(2012), Kansas City Royals (2012-2015) en Washington
Nationals (2017). Hij speelde ook nog in Mexico (2017) en
een independent league in de USA (2020). In 2010
en 2011 speelde Guthrie bij Baltimore Orioles
samen met de Nederlandse werper Rick van den

10

Hurk. Guthrie heeft ook deelgenomen aan de European Big
League Tour, die werd georganiseerd door Van den Hurk.

****
Vandaag en morgen zijn er ook weer activiteiten op het
softbalveld naast het Pim Mulier Stadion. Vandaag tussen
13.30 en 15.00 uur is er een Little League softbalwedstrijd
onder de twaalf jaar. Morgen (woensdag) opnieuw een Little
League-wedstrijd, maar dan voor honkballers onder de
twaalf jaar.

****
Cuba en honkbal worden al jaren in één adem genoemd.
Honkbal is de meest populaire sport op het eiland en Cuba
behoort al vele, vele jaren tot de absolute honkbaltop.
Door de jaren heen veroverde de Cubaanse honkbalploeg
liefst 25 keer de wereldtitel! Van de week gooide mevrouw
Anet Pino Rivero, de Cubaanse ambassadeur in ons land,
de ceremoniële eerste bal voor aanvang van de wedstrijd
tussen Nederland en Cuba. Later op de dag bracht ze een
bezoek aan het Nederlands Honkbal en Softbal Museum
(achter de thuisplaat), waar ze werd ontvangen en rondgeleid
door toernooi-voorzitter Guus van Dee en Samuel de Leeuw
namens het Museumbestuur.
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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 12 juli?
Temperatuur
De hoogste temperatuur die er in Nederland werd gemeten
op 12 juli was 34,6 in 1923.
De laagste temperatuur was 5,3 en dat werd gemeten in
1993.

Gebeurtenissen
1543 - Koning Henry VIII van Engeland treedt in het huwelijk
met zijn zesde (en laatste) vrouw, Catherine Parr.
1776 - De Britse ontdekkingsreiziger James Cook begint
aan zijn derde reis om de wereld via het Engelse Plymouth
naar Kaapstad, Tenerife, Nieuw-Zeeland en de Hawaiiaanse
eilanden.
1912 - In Amerika wordt de eerste in het buitenland gemaakt
film vertoond. De (stomme) film heeft de titel ‘Queen
Elizabeth’ en is gemaakt in Frankrijk. Sarah Bernhardt en Lou
Tellegen spelen de hoofdrollen. De film duurt 53 minuten en
handelt over de liefde tussen de Engelse koningin Elizabeth
I van Engeland (1533-1603) en de Earl of Essex
1917 - Constantijn I treedt af als koning van Griekenland.
1962 - De Rolling Stones treden voor het eerst op in de
Marquee Club in Londen. De oorspronkelijke band bestaat
uit Mick Jagger (zanger), Keith Richards (gitarist), Brian Jones
(gitarist), Dick Taylor (bassist) en Mick Avory (drummer).
1975 - São Tomé en Principe worden onafhankelijk van
Portugal.
1979 - Kiribati wordt onafhankelijk van het Verenigd
Koninkrijk.
2001 - De Space Shuttle Atlantis wordt gelanceerd vanaf
Cape Canaveral voor missie STS-104 met aan boord de
Quest Joint Airlock, een belangrijk onderdeel voor de
constructie van het International Space Station.

2005 - Prins Albert II wordt officieel gekroond tot nieuw
staatshoofd van Monaco.
2018 - In Amsterdam wordt Femke Halsema geïnstalleerd
als eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad.
2019 - In Monaco loopt Sifan Hassan een wereldrecord
op de Engelse mijl en tijdens de Tour de France wint Dylan
Groenewegen de zevende etappe.

Wie zijn er geboren op 12 juli?
100 v.Chr. - Julius Caesar, Romeins staatsman
1854 - George Eastman, Amerikaans zakenman, uitvinder
van het Kodak-fototoestel
1895 - Oscar Hammerstein II, Amerikaans tekstschrijver
1932 - Eddy Wally, Belgisch zanger, ‘The Voice of Europe’
1937 - Raymond Ceulemans, Belgisch biljarter
1938 - Ronny Bierman, Nederlands actrice
1938 - Hans Karsenbarg, Nederlands (hoorspel)acteur
1943 - Christine McVie, Brits zangeres (Fleetwood Mac)
1951 - Cheryl Ladd, Amerikaans actrice
1956 - Mario Soto, Dominicaans honkballer, 12 Major
League-seizoenen (Cincinnati Reds)
1957 - Rick Husband, Amerikaans astronaut, commandant
van de verongelukte Space Shuttle Columbia in 2003
1959 - Tupou VI, sinds 2012 koning van Tonga
1961 - Stef Bos, Nederlands zanger
1968 - Angelique Seriese, Nederlands judoka,
wereldkampioen in 1995
1973 - Christian Vieri, Italiaans voetballer
1986 - Marieke Elsinga, Nederlands radio-dj en TVpresentatrice (RTL Boulevard)
1988 - Beau Schneider, Nederlands acteur
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Wie zijn er overleden op 12 juli?

Honkbal

1536 - Desiderius Erasmus, Nederlands humanist, priester,
theoloog, filosoof, schrijver
1892 - Alexander Cartwright, Amerikaans mede-oprichter
van de New York Knickerbockers Base Ball Club, zou een
voorname rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van het
moderne honkbal
1902 - Pieter Caland, Nederlands waterbouwkundig
ingenieur, ontwerper van de Nieuwe Waterweg
1910 - Charles Rolls, Brits autofabrikant en luchtvaartpionier,
richtte samen met Frederick Henry Royce het bedrijf RollsRoyce op.
1928 - Voor het eerst wordt een tenniswedstrijd via een
televisiesysteem uitgezonden.
1986 - Wim Wama, Nederlands acteur, variété-artiest, één
van de twee leden van het komische duo De Wama’s.
1993 - Lily Bouwmeester, Nederlands (film)actrice,
toneelspeelster, lid van de beroemde toneelfamilie
Bouwmeester.
1994 - Henk Terlingen, Nederlands sportjournalist,
presentator ruimtevaartprogramma’s, ‘Apollo Henkie’
2003 - Benny Carter, Amerikaans jazzmuzikant, saxofonist,
bigband-leider
2006 - Hubert Lampo, Belgisch schrijver
2009 - Simon Vinkenoog, Nederlands schrijver
2018 - Wibo van de Linde, Nederlands journalist, TVpresentator (AVRO Televizier, TROS Aktua)
2018 - Robert Wolders, Nederlands acteur, succesvol in
Amerika, getrouwd geweest met actrice Merle Oberon,
partner van Audrey Hepburn
2020 - Wim Suurbier, Nederlands voetballer

1911 - De legendarische Ty Cobb (Detroit Tigers) presteert
iets heel bijzonders in een wedstrijd tegen Philadelphia
Athletics. In de eerste inning van een 9-0 overwinning krijgt
Cobb vier wijd, waarna hij drie opeenvolgende pitches
het tweede en derde honk en de thuisplaat steelt op
linkshandige werper Harry Krause.
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1921 - Babe Ruth wordt de nieuwe recordhouder homeruns
als hij zijn 137e homerun slaat. Het oude record stond
op naam van Roger Connor, die speelde tussen 1880 en
1897. Overigens heeft Connor er na allerlei correcties twee
homeruns bijgekregen (totaal 138), zodat hij dus nog wat
langer recordhouder was.
1921 - In de wedstrijd tussen Cleveland Indians en New York
Yankees wordt een recordaantal van zestien tweehonkslagen
genoteerd, Indians negen, Yankees zeven.
1927 - Babe Ruth (New York Yankees) zorgt
voor een Major League-record met het slaan van 60
homeruns in één seizoen.

