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De vijfde speeldag van de dertigste Honkbal Week Haarlem 
staat in de boeken. Een bijzondere dag met drie wedstrijden 
en met veel punten. Want het was ook een dag met twee 
grote uitslagen, waaronder de grootste tot nu toe van dit 
toernooi. Dat was eerst de 9-0 overwinning van de USA 
tegen Italië (maandag), geëvenaard door de 9-0 winst van 
Japan tegen Italië in de eerste wedstrijd van gisteren. Maar 
gisteravond deed Team USA er nog een schepje bovenop en 
kwam tot een overtuigende 10-0 shutout tegen ons eigen 
Team Kingdom of the Netherlands.

In het eerste duel sloeg Japan tegen Italië pas laat toe. Met 
een 1-0 voorsprong scoorde de ploeg viermaal in zowel de 
zesde als zevende inning. Italië kwam niet verder dan drie 
honkslagen.

En in de middag eigende het tweede duel eveneens met 
een shutout. Curaçao won toen nipt met 1-0 van Cuba. Het 
enige punt werd al in de tweede inning gescoord.

‘s Avonds haalde de USA met 10-0 uit tegen Oranje. Feit is 
dat de Nederlandse ploeg na vijf innings slechts met 2-0 
achterstond, maar in de zesde slagbeurt kwam Team USA 
tot een 8-run rally om  de stand op te voeren naar 10-0 en 
af te sluiten met een walk-off double van Jacob Gonzalez. 

Daarmee beleefden we ook de eerste mercy-rule winst van 
deze ‘Week’. 

De USA kwam tot tien honkslagen, het Koninkrijksteam 
sloeg er slechts vier, waaronder één van de als catcher 
debuterende Jules Cremer.

Ja, wat moeten we er verder over zeggen? In deze opening 
eigenlijk niets, want zoals altijd zijn de details van de 
wedstrijden te lezen in de verslagen verderop in dit 
Leesvoer. Laten we het er maar op houden dat het een 
lekker temperatuurtje was en dat we toch weer van leuke 
honkbal-acties hebben kunnen genieten.

Vandaag opnieuw een triple-header. Eerst Cuba tegen Italië 
(12 uur), daarna Curaçao tegen de USA (15:30 uur) en ‘s 
avonds Japan tegen Nederland (19:30 uur).

Het is vandaag de slotdag van de openingsronde. Cuba is na 
vier wedstrijden nog altijd zonder winst en is uitgeschakeld 
voor de toernooiwinst, want de ploeg kan de halve finale niet 
meer bereiken. Japan is inmiddels zeker van een plek in de 
halve finale, maar hoe de volgorde er verder gaat uitzien is 
een groot vraagteken, want er zijn ook nog een aantal gelijke 
standen mogelijk.

Maar dat is van later zorg. Eerst de wedstrijden van vandaag. 
Ga er weer lekker voor zitten, geniet van een hapje en een 
drankje en goed honkbal!

Tot morgen!

Het was een bijzondere dag
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Een dag nadat het Italiaanse team verrassend sterk voor de 
dag kwam tegen Curaçao, was het volkomen kansloos tegen 
de nog altijd ongeslagen Japanners. Startend werper Kato 
Yazawa blonk uit met zes nagenoeg perfecte innings, waarin 
hij maar liefst elf strikeouts noteerde.

De eerste drie wedstrijden zagen we Yazawa nog aan de 
aanvallende kant van de bal als rechtsvelder en aangewezen 
slagman, maar in dit vierde duel mocht hij dus als starter 
naar de heuvel. Hoewel hij het zeker niet slecht heeft gedaan 
aan slag (3 uit 10 met één run en een twee gestolen honken), 
groeide hij als pitcher echt uit tot de absolute ster van de 
Samurai.

Vier innings lang ging de Italiaanse starter Claudio Scotti  
gelijk op met zijn Japanse collega, maar daarna ging het 
- vooral op het gooien van Scotti’s vervangers Maurizio 
Andretta, Matteo Bocchi en Yomel Rivera - helemaal mis 
voor de Europeanen. De Japanse hits volgden elkaar snel op 
en ook de runs stroomden binnen.

Vooral de tweede helft van de Japanse lineup deed de 
tegenstander pijn. Ryuta Hirose (twee singles, twee runs en 
één RBI), Rintaro Tsujimoto (double, honkslag, drie RBI’s en 
één run) en Yuya Shinto, wiens eerste hit van het toernooi 
(een tweehonkslag) meteen goed was voor twee punten, 
bleken onstopbaar voor de Italiaanse werpers.

Met hun vierde overwinning in evenveel wedstrijden is Japan 
nu verzekerd van een plek in de halve finale. De Italiaanse 
kansen op de knock outfase zijn juist weer wat kleiner 
geworden. Het duel tegen Cuba van woensdag wordt nu 
waarschijnlijk cruciaal voor de ploeg van Mike Piazza. Die 
wedstrijd staat gepland om 12:00 uur.

Japan komt pas ‘s avonds om 19:30 uur in actie, wanneer de 
ploeg het Team Kingdom of the Netherlands treft. (SG)

Kato Yazawa en Japanse slagploeg maatje te groot 

 
Foto: Renate Jansen

 
Foto: Renata Jansen
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Team Curaçao heeft zich knap hersteld van de nederlaag 
tegen Italië met een overwinning op Cuba. Punten waren 
spaarzaam in dit Caraïbische onderonsje. Johannes 
Gregorius scoorde het enige punt van de wedstrijd.

Gregorius stond tegen Italië voor het eerst in de basisploeg 
van Curaçao en liet zich in die wedstrijd - ondanks 
de nederlaag - gelden met twee honkslagen uit drie 
slagbeurten. Vandaag herhaalde hij die cijfers, waarvan 
de eerste hit zelfs goed was voor een tweepitter. Van dat 
tweede honk kon hij over de thuisplaat komen op een 
honkslag van Rayshelon Carolina.

De speler van Twins Oosterhout speelt tot nu toe een 
uitstekend toernooi, maar werd door bondscoach Hainley 
Statia toch teruggezet in de lineup. Die beslissing pakte 
positief uit, want de Antilliaanse ploeg kreeg mede hierdoor 
veel productie uit de onderste helft van hun slagploeg. Vijf 
van de zes Curaçaose honkslagen kwamen van de knuppel 
van een van de laatste vier slagmannen.

Veel hadden de Curaçaoënaars ook te danken aan hun 
startende werper Jordan Lucas. Net als zijn Cubaanse 
collega Leandro Martinez gooide de pitcher uiteindelijk de 
volledige wedstrijd. Daarin stond Lucas geen enkel punt 
toe. Hij gooide alles behalve hard, maar zijn tragere ballen 
waren verraderlijk genoeg om de Cubanen keer op keer tot 
grondballen te verleiden. Hij kreeg slechts vier honkslagen 
tegen, waarvan er nog eens twee via een dubbelspel 
sneuvelden.

Curaçao staat nu na vier wedstrijden op twee overwinningen 
en twee nederlagen en heeft daarmee de halve finales nog 
vol in het vizier. De Cubanen weten nu al dat zij tot de strijd 
om de vijfde plek veroordeeld zijn.

Woensdag kan Cuba Curaçao een dienst bewijzen door 
Italië te verslaan in de ochtendwedstrijd (12:00 uur). 
Mochten de Cubanen daar niet in slagen, dan hebben de 
Antillianen het ‘s middags (15:30 uur) nog in eigen hand. 
Met een zege op Team USA zijn ze sowieso zeker van een 
halvefinaleplaats. (SG)

Curaçao dicht bij halve finale dankzij overwinning op Cuba

 
Foto: Robert Bos

 
Foto: Renata Jansen
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Het Team Kingdom of the Netherlands was volkomen 
kansloos tegen een ontketende Amerikaanse ploeg, die 
daarmee een derde zege op rij boeken. Jacob Gonzales 
was de grote man met een homerun en een walk-off 
tweehonkslag waarmee het tiende punt binnenkwam.

Oranje-debutant Ryan Huntington weerde zich nog kranig 
in zijn start, maar hij kon niet voorkomen dat de al het 
hele toernooi sterk spelende Eugene Bradfield Jr. en Jacob 
Gonzales hem hard raakten. Mede door hun tweehonkslag 
(Bradfield) en homerun (Gonzales) stapte de jonge werper 
na 4.1 inning met een 2-0 achterstand van de heuvel .

Huntingtons vervangers hadden het een stuk zwaarder. 
Aron de Groot kreeg in één inning werk ook twee punten 
tegen, maar toen Juan Carlos Sulbaran het in de zesde 
inning van hem overnam, was het hek definitief van de dam. 
Net als tegen Curaçao had de ervaren pitcher het ook deze 
avond niet. Zonder dat de pitcher iemand uit kreeg, liepen 
de Amerikanen op zijn werpen uit naar een marge van acht.

Nederland zou niet eens meer aan slag komen, omdat 
ook de tweede rookie van de avond, Scott Prins, geen vat 
kon krijgen op de inmiddels bloed ruikende Amerikanen. 
Andermaal was het Gonzales die zijn knuppel hard tegen 
een bal wist te zetten. Dit keer kwam hij net te kort voor 
een homerun, maar zijn double was toch genoeg om twee 
honklopers over de thuisplaat te slaan en daarmee het 
verschil op tien te brengen. Omdat op de Honkbal Week de 
mercy rule van kracht is, kwam er daarmee ook meteen een 
einde aan de wedstrijd.

Door de nederlaag is het Team Kingdom of the Netherlands 
nog niet zeker van de halve finales. Daarvoor moet nu 
woensdagavond (19:30 uur) gewonnen worden van het nog 
ongeslagen Japan of moet Cuba woensdag om 12:00 uur 
winnen van de Italianen die strijden voor hun laatste kans.

Amerika is nu al wel zeker van een plek bij de laatste vier en 
kan woensdag om 15:30 de tweede plek veiligstellen tegen 
Curaçao. (SG)

Nederland leidt ‘mercy rule’-nederlaag tegen Team USA: 10-0

 
Foto: Robert Bos

 
Foto: Remco Korstjens
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Publiciteit is belangrijk
Elke sport wil graag in de publiciteit staan. Honkbal natuurlijk 
ook. En de Honkbal Week Haarlem is daar uiteraard geen 
uitzondering op.

Helaas blijven de publicaties in de meeste kranten, zelfs 
lokale kranten, tegenwoordig beperkt tot een kort bericht. 
Foto’s zijn er ook weinig te zien in onze dagbladen. Hoe 
zou dat nou toch komen? Honkbal en softbal zijn toch 
populaire zomersporten en verdienen het om aandacht 
te krijgen. Wedstrijden in de hoogste competities zijn niet 
altijd even aantrekkelijk, maar dat kan je ook zeggen van 
elke andere sport, die wel aandacht blijft krijgen. Feit is dat 
onze nationale honkbal- en softbalploegen zowel Europees 
als mondiaal al vele jaren tot de top behoren. Daar kan 
niemand om heen.

Hoe anders was het in het verleden. De perstribune, 
dezelfde als die er nu nog steeds in het Pim Mulier Stadion 
is, zat elke dag vol met journalisten of verslaggevers van 
allerlei kranten. De landelijke dagbladen, zoals De Telegraaf, 
Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw, NRC Handelsblad of 
De Waarheid, waren bij vrijwel alle wedstrijden aanwezig. 
Net als de lokale kranten, zoals het Haarlems Dagblad, Het 
Parool, Rotterdams Nieuwsblad en de Haagsche Courant. 
Elke krant had zijn eigen verslaggever en elke dag stonden er 
verhalen in die kranten, compleet met foto’s en statistieken. 
Tijdens deze ‘Week’ zien we maar een paar journalisten/
verslaggevers/auteurs op de tribune zitten. Zij zijn er vrijwel 
elke dag en zij zijn er ook elke ‘Week’.

In het verleden stond er achter het stadion, ongeveer achter 
de thuisplaat, een grote aluminium hal die werd gebruikt 
voor opslag door de gemeente. Tijdens de Honkbal Week 
fungeerde de hal als perscentrum. Vele journalisten waren 
daar dagelijks aan het werk. Het was ook het tijdperk voor 
het internet, de mobiele telefonie, e-mail en meer van de 
nieuwigheden waaraan we de laatste twintig jaar allemaal 
gewend zijn geraakt. Tegenwoordig kan alles via mobieltjes 
of laptops of andere technologie worden doorgeseind, 
maar in die jaren kon dat dus niet. Dat betekende ook dat 
de verslaggevers hun verhalen moesten doorbellen naar 
de krant. Dat gebeurde eveneens in het perscentrum van 
de Honkbal Week en ging toen wel even anders. Het was 

destijds zelfs zo dat er dagelijks twee of drie mensen van 
de PTT (het huidige KPN) in het perscentrum aanwezig 
waren. Dat was zeker tot halverwege jaren tachtig het geval. 
Zij waren zelfs officiëel medewerker van het toernooi. Wat 
deden zij dan? De PTT-medewerkers zaten in een speciale 
ruimte in het perscentrum. Zij zorgden niet alleen voor de 
verbindingen, maar fungeerden ook als telefonist(e) bij wie 
iemand een gesprek kon aanvragen met het buitenland. 
Bijvoorbeeld door een buitenlandse journalist, maar soms 
ook spelers of coaches. Ook de journalisten konden ‘een 
lijntje’ aanvragen, zodat de artikelen, verhalen, verslagen 
konden worden doorgebeld naar de redacties. De teksten 
werden dan ingesproken op bandjes, die vervolgens door 
speciale afdelingen (de zogenoemde steno-afdeling) werd 
uitgetypt, vervolgens doorgezet naar de redactie voor de 
paginaopmaak en de volgende dag kon iedereen genieten 
van een fraai artikel in welke krant dan ook. Vaak waren de 
deadlines aan het einde van de avond. Tegenwoordig zijn de 
deadlines een stuk vroeger.

Ook de televisie was bij vele Honkbal Weken aanwezig. Er 
waren Honkbal Weken dat NOS Studio Sport elke avond 
een samenvatting uitzond en in het weekeinde live verslag 
deed. De auteur van dit verhaal heeft heel wat Honkbal 
Weken samengewerkt met commentatoren Hugo Walker, 
Ronald Boot en Frank Snoeks met regisseurs als Martijn 
Lindenberg, Paul Römer, Jos Budie en Jos Maathof. Ook 
andere omroepen maakten regelmatig reportages. En 
uiteraard waren er ook radio-verslagen, onder meer in NOS 
Langs de Lijn.

Laten we met zijn allen hopen dat die publiciteit weer 
terugkomt!

Waar u wel dagelijks over het wel en wee van de Honkbal 
Week kunt lezen is natuurlijk ons eigen vertrouwde 
Leesvoer. In 1980 werd er voor het eerst een info-map/
kaft samengesteld door toenmalige Organisatie-leden/
Perscommissie-medewerkers Hans de Bie, Frank Voskuilen 
en Henk Knol. In de kaft was een knipselkrant te vinden, de 
box scores van de wedstrijden en wat korte berichtjes. Dat 
was ook het geval in de hiernavolgende Weken in 1982 en 
1984.
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In 1986 was er geen Honkbal Week, want toen werd voor 
het eerst het Wereldkampioenschap Honkbal in ons land 
georganiseerd. In 1988 keerde de info weer terug, maar 
toen voor het eerst in  een magazine-achtig blaadje. De 
pagina’s werden getypt en opgemaakt en daarna door de 
jonge en enthousiaste zogenoemde Vouw- en Verkoopploeg 
gekopiëerd en verkocht onder de toeschouwers. Dat is altijd 
zo geweest tot en met 2016. Elke dag verscheen er een 
nieuwe papieren editie van het Leesvoer. In het verleden 
had elke wedstrijd zijn eigen Leesvoer, dus minimaal twee 
edities per dag. Hard werken dus voor de redactieleden. 
Sinds 1988 werd het Leesvoer ook een stuk uitgebreider 
met wedstrijdverslagen, achtergrondverhalen, interviews 
en veel meer.

De Leesvoer-redactie zat in de jaren tachtig in de aluminium 
hal achter de persruimte. Door de jaren heen zetelde de 
redactie op verschillende locaties in het stadion. We hebben 
zelfs een ‘Week’ net buiten het stadion naast de kassa ons 
onderkomen gehad. Nee, dat was niet leuk. We hadden 
geen band met het publiek en dus verhuisde we snel weer 
naar een plek in de buurt van het stadion. 

Zoals we allemaal weten werd het Leesvoer in 2018 voor het 
eerst alleen digitaal gepubliceerd. Dat is ook tijdens deze 
Honkbal Week Haarlem het geval. Maar toch worden er nog 
regelmatig vragen gesteld of er niet weer een papieren editie 
kan komen. Papier leest nou eenmaal toch een stuk beter 
en handzamer dan vanaf een laptop. Lekker vroeg naar het 
stadion, Leesvoer aanschaffen en dan op je gemak, met 
een bakkie koffie in het zonnetje alles doorlezen om weer 
helemaal op de hoogte te zijn. Wie weet moeten we daar 
over twee jaar toch maar weer eens over nadenken. Wij van 
het Leesvoer zullen in elk geval ons uiterste best gaan doen 
bij de organisatie.

Maar wel of geen artikelen in de kranten, Leesvoer heeft wel 
dagelijks allerlei interessante verhalen. En dat blijven we 
doen. Of het nou op papier of digitaal is. (MS)

Jasper Roos (midden) in gesprek met manager Mike Piazza, Justin Kevenaar (rechts) 
filmend
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Rookies
Vandaag een rookie die eigenlijk helemaal niet zou 
debuteren op deze Honkbal Week, maar Jules Cremer 
werd zaterdagochtend gebeld alsnog gebeld dat hij zich de 
volgende dag mocht melden.

Jules is geboren in 1997 te Utrecht en woont daar nog 
steeds. Op vijfjarige leeftijd begon hij met peanut ball bij 
UVV en hij heeft daar vervolgens de gehele jeugdopleiding 
doorlopen, maar hij debuteerde niet voor die club. Dat deed 
dat in het shirt van Quick uit Amersfoort. Tegenwoordig 
speelt hij alweer een tijdje bij HCAW. 

Hij had al geen rekening meer gehouden met met een 
eventuele selectie. Hij kwam zaterdagnacht net van een 
feestje, toen de telefoon ging. U begrijpt dat hij blij verrast 
was met de uitnodiging. 

Jules kent dit stadion erg goed, want zijn neef René Cremer 
heeft hier altijd gespeeld bij Kinheim en hij ging vroeger 
altijd kijken naar diens wedstrijden. Verder komt hij al vanaf 
jongs af aan bij de Honkbalweek Haarlem. Het telefoontje 
van afgelopen zaterdagnacht maakte dat een jongensdroom 
waarheid werd en zijn debuut als catcher gisteravond maakt 
die droom helemaal compleet.

De sfeer in het stadion vindt Jules geweldig en hij geniet 
er deze dagen dan ook met volle teugen van. Hij vindt zijn 
medespelers ontzettend aardig en heeft al helemaal zijn 
draai gevonden in het team. Een leuk weetje, als kind keek 
Jules op tegen Kalian Sams en Tjerk Smeets op en nu speelt 
hij in hetzelfde team. Dat is toch geweldig!

Wij van Leesvoer wensen hem veel succes in zijn verdere 
carrière. (GH)

 
Jules Cremer voor de wedstrijd tegen de USA

Foto: Robert Bos 
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Kort bericht
Vandaag hebben we twee uitzwaaiwedstrijden op het 
softbalveld. Om 13.30 uur beginnen we met een duel 
tussen twee Little League-teams. Landskampioen de 
Kennemerland Littles neemt het op tegen een All Star-team. 
Met hun kampioenschap hebben de Kennemerland Littles 
zich bovendien geplaatst voor het Europees Kampioenschap 
en zij zullen volgende week afreizen naar Moergestel waar 
het EK gehouden wordt.

Om 17.30 kunt u genieten van een tweede uitzwaaiwedstrijd. 
Het Nederlands softbalteam speelt dan tegen de jeugdploeg 
van onder-22 aangevuld met hoofdklasse speelsters. Het 
Nederlands softbalteam vertrekt volgende week naar 
Barcelona voor het EK.

Twee teams die op internationale toernooien onze driekleur 
gaan vertegenwoordigen. U komt ze toch ook uitzwaaien?
(GH)

Foto: Renata Jansen
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HIT & RUNHIT & RUN
Het zal u wellicht zijn opgevallen gisteravond. Oranje-
manager Evert-Jan ‘t Hoen en derde honk-coach Ben 
Thijssen waren er niet bij tijdens het duel van Team 
Kingdom of the Netherlands tegen de USA. In plaats van ‘t 
Hoen was hitting coach Tjerk Smeets de interim-manager, 
verschoof 1B coach Wim Martinus naar het derde honk en 
werd Thijssen vervangen door Michael Duursma, die de 
coachtaak waarnam bij het eerste honk. Wat was er aan de 
hand?

Namens het team werd het volgende bericht gepubliceerd:
,,Team Kingdom of the Netherlands, dat deze week 
deelneemt aan de Honkbalweek Haarlem, is getroffen door 
een aantal coronabesmettingen binnen de selectie. Spelers 
Dashenko Ricardo en Franklin van Gurp zijn op het roster 
voor de Honkbalweek Haarlem vervangen door reserves 
Jules Cremer en Scott Prins. De uitbraak binnen het team 
heeft inmiddels ook de coaching staff geraakt. Bondscoach 
Evert-Jan ’t Hoen en een andere coach zijn positief getest. 
De taken van de bondscoach worden door de coaching 
staff intern opgevangen. Daarvoor is ook Michael Duursma 
toegevoegd aan de technische staf. De spelers en coaches 
die corona hebben, zijn direct geïsoleerd. Het team volgt 
verder de richtlijnen die in Nederland gelden: er wordt bij 
klachten direct getest. Na een positieve test gaat een speler 
of coach onmiddellijk in quarantaine.’’

Catcher Jules Cremer en pitcher Scott Prins stonden al op 
het 26-man roster voor de Honkbal Week Haarlem.

* * * *

Denk eraan dat het Team Kingdom of the Netherlands 
morgen ALTIJD ‘s avonds zal spelen, ongeacht de eindstand 
na de voorronde. Dat betekent dus dat Oranje vanaf 
19.30 uur in actie zal komen tegen een nu nog onbekende 
tegenstander. De eerste wedstrijd op donderdag begint 
om 12 uur, de tweede start om 15.30 uur. Het zijn de drie 
plaatsingswedstrijden, twee halve finales en het duel om de 
vijfde en zesde plaats.

* * * *
Vrijdag staan er ook drie wedstrijden op het programma. 
Om 14.00 uur wordt de wedstrijd om het brons gespeeld 
en vanaf 19.00 uur is de toernooiwinst de inzet in de 
finale. Tussendoor staat de Old Timers Game op het 
programma, een wedstrijd tussen twee teams gevuld met 
oud-internationals. Voormalige Oranje-spelers die hebben 
deelgenomen aan Wereldkampioenschappen, Europese 
Kampioenschappen, World Baseball Classics en natuurlijk 
de Honkbal Week. Johan Brandsma, voormalig umpire-
international, is één van de drie umpires. Elvin Englentina 
en Edson Louisa zijn de andere twee. Elvin debuteerde vorig 
jaar in de hoofdklasse, Edson dit seizoen.

* * * *
Vandaag is er weer een Little League-wedstrijd op het 
softbalveld naast het stadion. Gisteren waren het de 
softbalsters onder de twaalf jaar, vandaag de honkballers in 
dezelfde leeftijdsgroep.

* * * *
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Gisteravond was er weer een ceremoniële eerste bal, dit 
keer voor aanvang van de wedstrijd tussen de USA en de 
Nederlandse Koninkrijksploeg. De eerste bal werd toen 
gegooid door Kate Nanavatty, de kersverse Consul General 
van de Verenigde Staten op het US Consulate General in 
Amsterdam. Mevrouw Nanavatty werd eerder deze maand 
de nieuwe Consul-Generaal. Ze was eerder werkzaam op 
de Amerikaanse Ambassades in Dar es Salaam (Tanzania) 
en Kuala Lumpur (Maleisië) en het Consulate General in 
Johannesburg (Zuid-Afrika).

* * * *
Een opmerkelijke speler in de Cubaanse ploeg is zonder 
meer Frederich Cepeda, want hij is één van de meest ervaren 
spelers. Niet alleen in de Cubaanse competitie, maar ook 
internationaal. Frederich Cepeda Cruz is 42 jaar en speelde 
in 2014-2015 twee seizoenen in de Japanse profcompetitie 
(NPB). Met de Cubaanse ploeg won hij het goud op de 
Olympische Spelen in 2004 (Athene, Griekenland) en werd hij 
wereldkampioen in 2003 tijdens het WK in eigen land, maar 
ook in 2005 toen het WK in Nederland werd georganiseerd. 
Bovendien behoorde hij tot de gouden ploegen tijdens de 
Intercontinental Cup (2002, 2006), Pan American Games 
(2003, 2007) en Central American and Caribbean Games 
(2006, 2014). Daarnaast nam hij (natuurlijk) deel aan de 
World Baseball Classic en in 2008 was hij ook al deelnemer 
aan de Honkbal Week. 

In het voorbije Cubaanse seizoen was Cepeda met een 
slaggemiddelde van .410 de beste slagman van de Serie 
Nacional, waarin hij uitkwam voor Gallos de Sancti Spíritus.

* * * *
Pabao Little League, de afvaardiging van Curaçao, heeft het 
kwalificatietoernooi voor de Caribbean Region gewonnen 
en weet zich zo verzekerd van een plekje in de Little League 
World Series die volgende maand worden gehouden in 
Williamsburg, Pennsylvania. In 2004 won een Curaçaose 
delegatie dat eindtoernooi, toen met onder anderen 
Jonathan Schoop en Jurickson Profar - goed voor een 
homerun in de finale - in de gelederen. Ook bij de laatste 
editie in 2019 werd het eiland uitstekend vertegenwoordigd. 
Die lichting, met daarin sterspeler Curley Martha en Jurdrick 
Profar, het jongere broertje van Jurickson en Juremi, bereikte 
de finale, maar bleek daarin niet opgewassen tegen het 
team van Louisiana.

Frederich 
Cepeda 
aan slag 

tegen 
Curacao

Foto: Remco 
Korstjens
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Editie 5

Wat gebeurde er nog meer vandaag?
Honkbal (en softbal natuurlijk ook) gaat hand in hand met tradities, geschiedenis, statistieken en feitjes. Daarom dit jaar 
dagelijks in het Leesvoer een opsomming van feitjes en gebeurtenissen elders in de wereld door de jaren heen. Want er is 
natuurlijk meer dan honkbal. Een aantal Honkbal Weken geleden stond er een dergelijke rubriek in het Leesvoer en die werd 
toen gretig en enthousiast gelezen. Dus in deze dertigste editie een comeback van...Wat gebeurde er nog meer vandaag? 

(MS) 

Temperatuur
De hoogste temperatuur die er in Nederland werd gemeten 
op 13 juli was 34,7  in 1923 (een jaar met een heel warme 
zomer).

De laagste temperatuur was 7 graden en dat werd gemeten 
in 1993.

Gebeurtenissen
1573 - Het Beleg van Haarlem eindigt, één van de meest 
beruchte gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog. Kenau 
Simonsdochter Hasselaer is in deze tijd een legendarisch 
persoon, die zelf meevocht tegen de Spanjaarden.
1897 - De Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi krijgt het 
octrooi op de draadloze telegraaf.
1908 - Voor het eerst doen vrouwen mee aan de moderne 
Olympische Spelen, die dit jaar worden georganiseerd in de 
Britse hoofdstad Londen.
1923 - De overbekende letters (met een hoogte van vijftien 
meter) die het woord Hollywoodland vormen worden 
geplaatst in de heuvel bij de stad Los Angeles. Eind jaren 
veertig verdwijnen de laatste vier letters en sindsdien staat 
er dus alleen nog Hollywood, wat vanaf veel locaties in LA 
duidelijk te zien is.
1930 - In Uruguay gaat het allereerste Wereldkampioenschap 
Voetbal van start.
1938 - In Otterlo wordt het Kröller-Müller Museum (moderne 
en hedendaagse kunst) geopend in het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe
1985 - In Londen en Philadelphia wordt het popconcert Live 
Aid georganiseerd.
2007 - Zeilsters Lobke Berkhout en Marcelien de 
Koning worden in 470-klasse voor de derde keer op rij 
wereldkampioen.

Wie zijn er geboren op 13 juli?

1937 - Kitty Courbois, Nederlands actrice, toneelspeelster
1940 - Jaak Van Assche, Belgisch acteur (onder meer FC De 
Kampioenen)
1942 - Harrison Ford, Amerikaans acteur (Han Solo in de 
Star Wars-films), Indiana Jones)
1945 - Henny Stoel, Nederlands nieuwslezeres van het 
NOS-Journaal
1945 - Ivo de Wijs, Nederlands cabaretier en schrijver
1946 - Cheech Marin, Amerikaans acteur (komisch duo 
Cheech & Chong)
1966 - Herbert Dijkstra, Nederlands schaatser, tegenwoordig 
commentator
1971 - Richard Groenendaal, Nederlands wielrenner
1978 - Eva Jinek, Nederlands TV-presentatrice, talkshow-
host
1982 - Yadier Molina, Puerto Ricaans honkballer, speelt 
sinds 2004 in Major League voor de St. Louis Cardinals.

Wat gebeurde er in de wereld op 13 juli?
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Wie zijn er overleden op 13 juli?
1954 - Frida Kahlo, Mexicaans schilderes, kunstenares
1967 - Tom Simpson, Brits wielrenner, die bezwijkt op de 
flanken van de Mont Ventoux
2006 - Red Buttons, Amerikaans komisch acteur
2010 - George Steinbrenner, Amerikaans zakenman en sinds 
1973 eigenaar van Major League-club New York Yankees
2014 - Lorin Maazel, Amerikaans dirigent

Honkbal
1896 - Ed Delahanty slaat vier homeruns in een wedstrijd 
van de Philadelphia Phillies tegen de Chicago Colts (het 
huidige Cubs), maar zijn ploeg verliest met 9-8. Delahanty 
is de tweede speler die tot deze unieke prestatie komt. 
Twee jaar eerder was Bobby Lowe (Boston Beaneaters) de 
eerste. Het zou 90 jaar duren voordat er weer een speler vier 
homeruns in één wedstrijd zou slaan. Dat was Bob Horner 
(Atlanta Braves).

1934 - Babe Ruth (New York Yankees) slaat zijn 700e 
homerun in een uitwedstrijd bij Detroit Tigers.
1951 - Boston Red Sox en Chicago White Sox spelen een 
wedstrijd van 19 innings, een evenaring van de langste 
avondwedstrijd. Chicago wint dit duel voor eigen publiek 
met 5-4. Boston-starter Mickey McDermott gooit de eerste 
17 innings!

2008 - In Yankee Stadium in New York wordt voor de tiende 
keer de Futures Game gespeeld. Het World Team boekt 
een 3-0 shutout-winst tegen USA Team. Carlos Carrasco 
is de winnende werper, maar onze Shairon Martis gooit de 
boel op slot en krijgt een save op zijn naam. Tijdens deze 
Honkbal Week komt Martis is actie voor Team Oranje. In 
de hoofdklasse-competitie staat Martis sinds 2020 op de 
heuvel bij regerend landskampioen L&D Amsterdam Pirates.


