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We zijn aangekomen in het beslissende stadium van de 
dertigste Honkbal Week Haarlem. Na  de wedstrijden van 
vandaag weten we welke twee ploegen op vrijdagavond 
tegenover elkaar staan in de finale.

Maar ook vandaag valt er al een beslissing, want de dag 
begint met het duel om de vijfde en zesde plaats, vanaf 12 
uur. Die wedstrijd gaat tussen Italië en Cuba, die na afloop 
van de openingsronde respectievelijk op de vijfde en zesde 
plaats eindigden. Eigenlijk moeten we zeggen dat Italië 
op een gedeelde vierde plek eindigde, samen met Team 
Kingdom of the Netherlands, maar doordat de Nederlandse 
ploeg het onderlinge duel winnend afsloot gaat Oranje wel 
door naar de halve finale en Italië niet.

Het is een opmerkelijk moment in deze ‘Week’, want het 
programma van vandaag is hetzelfde als gisteren. Zelfs ook 
in dezelfde volgorde! In de tweede wedstrijd van vandaag 
(15.30 uur) spelen Curaçao en de USA tegen elkaar in de 
eerste halve finale. Vanavond (19.30 uur) ontmoeten Japan 
en Nederland elkaar weer in de tweede halve finale.

Hoe anders had het kunnen verlopen gisteren als de 
middagwedstrijd een andere uitslag had gehad.

Italië begon de zesde speeldag met een fraaie 2-0 
overwinning tegen Cuba, dat daarmee al hun vijf gespeelde 
wedstrijden met verlies heeft afgesloten. 

Ook dat is best opmerkelijk te noemen. In de tweede 
wedstrijd stuntte Curaçao door met 3-2 te winnen van de 
USA. Een klinkende uitslag, maar ook eentje die voor velen 
toch wel onverwacht was. 

Het onderstreept in elk geval dat Curaçao hier met een 
prima ploeg is, een enthousiaste ploeg met een positieve 
uitstraling. Door de overwinning eindigde Curaçao samen 
met de USA op de tweede plaats, maar door deze onderlinge 
winst werd Curaçao tweede en de USA derde. Wanneer 
Curaçao had verloren was de situatie heel anders geweest. 
In dat geval zouden Curaçao, Italië en Nederland gelijk zijn 
geëindigd. 

De onderlinge resultaten zouden een nieuwe gelijke stand 
hebben opgeleverd, zodat de tie-break formule Team 
Quality Balance (TQB) voor de rangschikking had moeten 
zorgen. Die was in het voordeel geweest van Italië, dat dan 
derde was geworden, gevolgd door Nederland en Curaçao. 

Met andere woorden, bij een nederlaag zou Curaçao dus zijn 
uitgeschakeld en had Italië de halve finale bereikt, maar nu 
waren de rollen omgedraaid. Curaçao naar de halve finale 
en Italië uitgeschakeld door de onderlinge nederlaag tegen 
het Koninkrijksteam.

Het wordt spannend!
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Dat betekende ook dat Oranje al voor aanvang van het 
avondduel tegen Japan zeker was van plaatsing voor de 
halve finale, ongeacht het resultaat. Voor de tweede dag op 
rij stond het Kingdom Team met lege handen. Er werd niet 
alleen verloren, maar ook wederom niet gescoord. Japan 
was met 5-0 te sterk en dat betekent dat Oranje nu in dertien 
opeenvolgende innings niet heeft gescoord.

Vandaag opnieuw een aantrekkelijk speelschema.
En het wordt ook weer lekker weer, dus denk eraan, goed 
insmeren met zonnecrème.

De derde triple-header op rij, ga er weer lekker van genieten!

Tot morgen op de finaledag!

 
Foto: Renate Jansen

 
Foto: Renata Jansen
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De mannen van Mike Piazza wisten wat ze moesten doen 
om kans op de volgende ronde te houden en slaagden daar 
tamelijk eenvoudig in, maar achteraf ging het vooral over de 
knuppels van Cuba. Niet één, maar twee van hun spelers 
werden uit de wedstrijd gestuurd voor het gebruik van 
onreglementair slaghout. Die tweede uitsluiting betekende 
zelfs de laatste uit van de wedstrijd.

Met een overwinning en drie nederlagen had de Italiaanse 
ploeg dus een zege nodig om aan het eind van de dag 
Curaçao of Team Kingdom of the Netherlands achter zich 
te kunnen houden. In Cuba troffen ze een team dat al wist 
dat ze veroordeeld waren tot de strijd om de vijfde plaats 
op donderdag en dus slechts speelden om hun eer hoog te 
houden.

Ondanks dat de ploeg nog weinig succes had gekend deze 
Honkbal Week, stuurde manager Carlos Marti exact dezelfde 
negen namen in exact dezelfde volgorde het veld en net als 
in al hun eerdere wedstrijden kwamen de Cubanen tam voor 
de dag. 

Met punten in de tweede en vijfde inning namen de Italianen 
geen ruime voorsprong, maar toch leek het er nooit echt op 
dat hun overwinning in gevaar zou komen.

Toch begonnen de Zuid-Amerikanen bijna elke slagbeurt 
met een honkloper. zo ook in de derde inning, toen Carlos 
Benitez een vrije loop had afgedwongen. Het viel de 
plaatscheidsrechter Niek Elshof echter op dat er iets niet 
klopte aan de knuppel van de slagman. Nadere bestudering 
bevestigde dat vermoeden en dus mocht Benitez de 
douches in plaats van het eerste honk opzoeken.

Terwijl één zo’n ejection al tamelijk uniek is op de Honkbal 
Week werd het publiek vier innings later op een herhaling 
van zetten getrakteerd. 

Italië houdt hoop in leven met zege op Cuba

 
Foto: Renate Jansen

 
Foto: Renata Jansen
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Dit keer had Ivan Prieto met een hit het eerste honk bereikt, 
maar ook zijn knuppel wekte de interesse van de umpire en 
diens verdenking bleek andermaal te kloppen. Dus werd 
ook Prieto uit het veld gestuurd en omdat hij de derde nul in 
de zevende inning was, kwam daarmee ook gelijk een einde 
aan de wedstrijd.

Met hun 2-0 zege voldeden de Italianen aan de eerste 
vereiste voor een plek in de halve finale. Daarmee lag de druk 
bij Oranje en het team van Curaçao om hun wedstrijden te 
winnen en zo Italië achter zich te houden. Cuba wist al lang 
en breed waar het aan toe was en dat het donderdag om 
12:00 uur mag spelen tegen de nummer vijf. (SG)

Foto: Renata Jansen
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Door de overwinning van Italië eerder op de dag moest 
Curaçao winnen om zich te kwalificeren voor de halve 
finale. Dat moest dan wel gebeuren tegen Amerika, de 
ploeg die minder dan 24 uur daarvoor Team Kingdom of the 
Netherlands op een ‘mercy rule’-nederlaag had getrakteerd. 
De Antillianen bleven echter verrassen en boekten hun 
derde zege van de groepsfase.

Curaçao werd in april als laatste aan het deelnemersveld 
toegevoegd, toen bleek dat Chinese Taipei verstek 
moest laten gaan. Dat de ploeg van manager Hainley 
Statia een aanwinst is, hadden ze al wel aangetoond met 
hun overwinningen op honkbalgrootmachten Cuba en 
Nederland en woensdag moest Amerika er dus ook aan 
geloven. Daarmee eindigen de Antilianen zelfs op de twee 
plek achter de ongenaakbare Japanners.

De Curaçaoënaars dankten hun zege aan een chaotische 
derde inning, waarin een veldfout, een aangegooide 
slagman en een geconstateerde schijn van werper Hurston 
Waldrep de ploeg een eind op weg hielpen. 

Rayshelon Carolina, Shean Michel, die de bij de gaarkt 
werper geblesseerd geraakte Sherman Lacrus kwam 
vervangen, en Darren Seferina  konden de thuisplaat 
passeren.

Intussen hield Nelmerson Angela de slagploeg die de 
Nederlandse werpers zo’n pijn hadden gedaan in toom.  Hij 
gaf wel de nodige vrije lopen weg (vijfmaal vier wijd), maar 
stond nauwelijks een honkslag toe. Tot de zesde inning 
slaagden alleen Dylan Crews en Brayden Taylor erin om met 
een hit op de honken te komen. Toen dreigde het alsnog mis 
te gaan. Wyatt Langford en Jacob Wilson openden de inning 
met singles en konden allebei - mede dankzij een tweede 
schijn van de wedstrijd - scoren.

Curaçao blijft verrassen met knappe zege op Team USA

 
Foto: Robert Bos

 
Foto: Renata Jansen
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Relievers Je-andrick Lourens en vooral Alex Rodriquez 
kwamen echter hun collega te hulp en wisten de inning 
zonder verdere schade door te komen. In de slotinning trok 
de Curaçaose A-Rod die lijn door, waarmee de overwinning 
binnen was.

Door deze uitslag was meteen duidelijk wat de eindstand 
van de groepsfase wordt en dus  welke teams het in de halve 
finale tegen elkaar gaan opnemen. Opvallend genoeg zijn dat 
dezelfde koppels als vandaag. ‘s Middags ontmoeten deze 
twee teams elkaar dus weer - ook nog eens op hetzelfde 
tijdstip. (SG)

Foto: Renata Jansen
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Door de uitslagen van eerder op de dag was duidelijk dat 
Nederland en Japan elkaar in de halve finale weer zouden 
treffen en dus stond er in deze wedstrijd slechts vertrouwen 
voor de volgende dag op het spel. Wat dat betreft zullen 
de Japanners afgelopen nacht een stuk beter hebben 
geslapen. Zij wonnen namelijk met 5-0.

De Aziaten hadden op woensdagavond maar weinig tijd 
nodig om het verschil te maken. Na twee innings stond de 
eindstand al op het bord. Vooral Chris Stuart had duidelijk 
last van de spanning. De debutant stond slechts één inning 
en nog eens drie slagmannen op de heuvel, maar in die 
korte tijd gooide hij wel vijfmaal vier wijd. Uiteindelijk kreeg 
hij zelfs alle Japanse runs op zijn conto geschreven.

Aan de andere kant waren de prestaties van Riku Kikuchi 
in lijn met die van zijn collega’s eerder in de ‘Week’. Japan 
heeft nu alle tegenstanders op Cuba na op nul punten 
gehouden.

Belangrijke aanvallende inbreng aan Japanse kant kwam 
van Takuma Hayashi, die later tot de Speler van de 
Wedstrijd werd uitgeroepen, en Kota Yazawa. Die laatste 
gooide gisteren nog zes geweldige innings tegen Nederland 
en liet vandaag weer zien waarom hij de kleine Ohtani wordt 
genoemd. De Japanse ploeg sluit de groepsfase af met 
een perfecte score en lijken daarmee de favoriet voor de 
eindzege op vrijdag.

Mike Bolsenbroek loste Stuart halverwege de tweede 
inning af en deed dat meer dan naar behoren. Hij hield het 
uiteindelijk vier innings vol, waarin hij vijf strikeouts gooide, 
slechts één vrije opgaf en geen enkele hit incasseerde. Met 
zijn lange aflossing ontzag hij bovendien een Nederlandse 
bullpen die de laatste dagen overuren heeft gemaakt.

Japan waarschuwt Team Kingdom in generale repetitie

 
Foto: Robert Bos

 
Foto: Renata Jansen
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In zijn plaats kwam Scott Prins. Hij kende een dag eerder 
een vergelijkbaar ongelukkig debuut als Stuart. Gisteren liet 
hij zijn jonge teamgenoot zien, dat je daar sterker uit kan 
komen. Prins gooide namelijk een vlekkeloze inning en zal 
ondanks de uitslag met een veel beter gevoel de bus in zijn 
gestapt.
 

Donderdagavond 19:30 uur staan deze ploegen dus weer 
tegenover elkaar. Team Kingdom of the Netherlands zal zich 
voor hun thuispubliek willen revancheren voor twee pijnlijke 
nederlagen. Ze kunnen daarbij alle steun gebruiken! (SG)

Foto: Renata Jansen
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Het Orakel spreekt
(door gast-auteur Kitty van Gilst)

Kort geleden sprak ik met Marco Stoovelaar. We kwamen 
er achter dat wij elkaar in 1988 hebben leren kennen. Voor 
mij is Marco een ‘wandelende encyclopedie’. Honk- en 
softbal is zijn beroep, zijn passie, zijn leven. Hij beheert 
zijn eigen website (Grand Slam * Stats & News) en is alert 
als er een honk- of softbal legende is overleden. Hij is 
journalist, aanwezig bij menig toernooi als official scorer, 
en bibliothecaris van alles over honk- en softbal. Wie kent 
Marco niet…? 

Tijdens de 30e editie van de Honkbal Week Haarlem is 
Marco samen met Karin Pieneman en Jeanette van Drunen 
aanwezig als official scorer. Voor mij is Marco dezelfde als 
30 jaar terug. Beetje grijzer, meer niet. Tijdens het interview 
met mij eerder deze week, hebben wij vele herinneringen 
opgehaald. En passant vertelde Marco dat hij al 46 jaar 
official scorer is. 

Tussendoor vroeg ik hem of hem ooit vragen zijn gesteld voor 
deze rubriek in het door hem geleide Leesvoer. Naast de 
functie als official - met drie wedstrijden per dag - overziet 
hij ook het digitale Leesvoer. Een bijzondere man die  het 
verdient om ondervraagd te worden.

Heb je wel tijd om te slapen?

,,Haha, soms, tijdens een Honkbalweek slaap ik gemiddeld 
vijf uur per nacht, tenminste dat probeer ik. Het zijn lange, 
maar altijd hele leuke dagen.’’

Hoe ben jij bij honkbalsport betrokken geraakt?

,,Ik ben op mijn zevende of zoiets zelf gaan spelen bij Rap, 
het huidige Amsterdam Pirates, maar na een jaar zag ik 
al dat mijn kwaliteiten dusdanig waren, dat ik dat mijn 
teamgenoten niet kon aandoen. Ik ben gestopt en ben gelijk 
met scoren begonnen, bij het team van mijn broer Ronald. 
Die speelde in wat toen de Bleesing heette, tegenwoordig 
pupillen. Vanaf dat moment ben ik nooit gestopt met scoren’’

Heb je een functie voor de KNBSB?

,,Ja, ik ben bondsarchivaris/historicus en ik ben nu ook bezig 
aan mijn 46e seizoen als official scorer in de hoofdklasse 
honkbal en softbal. In het verleden ben ik ook media officer/
scorer geweest van het Nederlands vrouwen softbalteam 
met Craig Montvidas als manager. Dat was een leuke tijd, 
driemaal op rij ongeslagen Europees kampioen, deelname 
aan de Olympische Spelen in 2008 in Peking, paar keer met 
de ploeg naar Amerika geweest, onder meer Hawaii. Ook 
nog naar Japan. 
Daarvoor ook nog team-scorer van het Nederlands 
softbalteam met George Presburg als hoofdcoach, toen 
wonnen we voor het eerst de Haarlemse Softbalweek, ook 
een prima periode. Tussendoor heb ik met de softbaldames 
ook nog een reis naar Nieuw-Zeeland gemaakt, toen met 
Don Wedman, Ruud Elfers en Ton Hendriks als coaches. En 
ik heb verschillende jaren op het bondsbureau gewerkt.’’

Wij zien je vaak op de velden met vader Coen.

,,Klopt, die is er bijna altijd bij. Hij is ook al heel lang 
in honkbal betrokken. Hij heeft zelf gespeeld, is coach 
geweest (honkbal en softbal), scheidrechter, vele jaren 
team manager en announcer bij Amsterdam Pirates en altijd 
liefhebber van het spelletje geweest. Net als mijn moeder, 
die houdt ook veel van honkbal en softbal, heeft het zelf ook 
gespeeld.’’

Hoeveel evenementen heb je jaarlijks in het buitenland?

,,In elk geval één per jaar, maar afhankelijk van het aantal 
toernooien kan dat vaker zijn. Helaas vorig jaar en dit jaar 
niets vanwege de coronaprotocollen. Vorig jaar had ik een 
aanstelling als scorer voor het WK Softbal Onder de 18 jaar 
in Peru, maar dat wijzigde, omdat er uiteindelijk officials 
uit de regio werden aangesteld vanwege reisbeperkingen, 
enzovoort. Dit jaar had ik voor eind juli een aanstelling als 
scorer voor het WK Honkbal Onder de 12 jaar in Taiwan, 
maar dat ging ook niet door. Gelukkig ben ik nu één van de 
scorers tijdens deze Honkbal Week en volgende ook tijdens 
het EK Softbal Onder de 15 jaar in Enschede, net als Karin, 
die deze week ook één van de scorers is.’’
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Wat is de reden dat er slechts 3 official scorers aanwezig zijn 
in Haarlem en niet meerdere?

,,Meestal zijn er tijdens de Honkbalweek drie scorers en vaak 
zijn er dan twee scorers per wedstrijd, maar dit jaar wordt de 
volgorde aangehouden van de WBSC (Wereldbond), dus drie 
scorers. En dus doen we alle wedstrijden. We werken prima 
samen, gaat lekker zo. Ja, en meerdere scorers betekent 
natuurlijk ook extra kosten.’’

Wat gebeurt er met alle scorekaarten? 
,,Die gaan allemaal naar het archief, alles wordt bewaard.’’

Heb je al een houten kont?

,,Hahaha, het scheelt niet veel, maar het voelt nog goed.’’

Wat zijn voor jullie de leukste wedstrijden en gaat alles op 
ervaring?

,,De leukste wedstrijden zijn de wedstrijden waarin van 
alles gebeurd, aparte situaties, wissels. Dan moet je scherp 
blijven en natuurlijk ook de regels kennen, de scoreregels, 
de spelregels, blijven communiceren met de umpires. Dat 
vind ik heerlijk om te doen. Wij nemen uiteraard wel onze 
ervaring mee, maar doen geen enkele wedstrijd op routine, 
elke wedstrijd is anders en in elke wedstrijd kan van alles 
gebeuren.’’

Zijn er deze week al discussies geweest over een beslissing?
 
,,Nee, we zitten al de hele week op dezelfde lijn. Dat werkt 
heel fijn.’’

Marco Stoovelaar in actie als scorer
Foto: Henk Seppen

Marco Stoovelaar hier nog met snor 
samen met legendarische Dodgers 

manager Tommy Lasorda
Foto: Marco Stoovelaar 
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Rookies
Vandaag wel een hele bijzondere rookie voor de Leesvoer-
redactie, want hoe vaak kunnen we zeggen dat een oud-
vrijwilliger van de verkoopploeg deel uitmaakt van team 
Kingdom? Afgelopen vrijdag zat hij ook nog gewoon met zijn 
familie als toeschouwer op de tribune. Wij zijn dan ook best 
trots op Scott Prins.

Scott begon op vierjarige leeftijd met honkballen bij 
Badhoevedorp en bleef daar spelen tot hij  op zijn negende 
naar de Amsterdam Pirates ging. Lang hebben ze daar niet 
van hem mogen genieten, want de Diamonds Baseball 
Academy wisten hem al snel in te lijven. 

Na vier jaar verliet Scott de academy om naar het Haarlemse 
DSS te gaan en daar heeft hij drie jaar gespeeld. Zijn eerste 
seizoen kwamen ze nog uit in de overgangsklasse, maar hij 
promoveerde dat jaar al met ze naar de Hoofdklasse. 

Ook bij DSS bleef hij echter niet lang en na twee jaar 
Hoofddorp Pioniers kwam hij terecht bij Amsterdam Pirates, 
waar hij nu nog speelt.

Toen dinsdagochtend om tien uur de telefoon ging en de 
bondscoach hem vroeg of hij zich twee uur later al wilde 
melden, maakte zijn hart een grote sprong. Wel had hij 
gemengde gevoelens, want hij had zijn selectie te danken 
aan de ziekte van een ander.

Scott had nog nooit met de selectie meegetraind, dus 
dinsdagavond was echt zijn vuurdoop. Ondanks het 
tegenvallende resultaat heeft hij toch volop genoten, want 
tja, zo zit je in het publiek en zo sta je op de heuvel. Scott 
hoopt door te kunnen groeien en zeker lang bij de selectie 
te kunnen blijven. 

Een trotse redactie van het Leesvoer wenst jou nog heel veel 
succes! (GH)

Foto: Louie Jay Sienders 
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Kort bericht
Old Stars Game

Op vrijdagmiddag organiseert PLAYBALL EUROPE in 
samenwerking met de KNBSB en HWH de Old Star Game 
2022, een wedstrijd tussen allemaal oud-internationals. 
Veel grote namen uit de rijke Nederlandse honkbalhistorie 
zullen hierin acte de présence geven.

De Orange Dutch Old Stars (met o.a. Rikkert Faneyte, Bryan 
Engelhardt en assistent bondscoach Michael Duursma) 
nemen het op tegen Royal Dutch Old Stars (met o.a. Adonis 
Kemp, Danny Rombley en Hudson John). Wilt u weten wie er 
allemaal komen? Ga dan naar de website baseball-oldstars.
nl voor alle informatie.

Al met al meer dan genoeg redenen dus om komende vrijdag 
tussen beide wedstrijden te blijven hangen en te genieten 
van een nostalgische walk down memory lane.

GAME TIME: VRIJDAG 15 JULI 2022 - 16:30 UUR 

* * * *

Eerst WK Honkbal voor blinden

Op zaterdag 20 augustus en zondag 21 augustus vindt bij 
De Haamen in Beek (honkbalvelden van HSV Cheetahs) een 
baseball for the blind (B4B) toernooi plaatst. Dit evenement 
wordt georganiseerd door Iedereen Kan Sporten Westelijke-
Mijnstreek (IKS WM), HSV Cheetahs, Sittard Condors en de 
AIBXC (Italian Association Baseball Played From Blind).

De Cheetahs zijn een vereniging die al veel deed voor mensen 
met een beperking, maar enige tijd geleden werden ze door 
IKS gevraagd ook iets te doen voor visueel gehandicapten. Er 
werd contact gelegd met de Italiaanse honkbalbond, want 
daar wordt de sport al 25 jaar ontwikkeld en beoefend, en 
de samenwerking was daar. Het Italiaanse systeem werkt 
anders dat het Amerikaanse systeem. Daar werken ze met 
live pitching, terwijl de Italianen de bal vanuit de hand slaan.

U zult zich afvragen hoe dit verder werkt. Het honkbalveld 
bestaat uit twee gedeelten: een infield voor de lopers en 
een outfield voor de verdediger. Voor de veiligheid zit er vier 
meter tussen deze twee delen. Op het tweede honk staat 
een niet visueel gehandicapte om de ballen te ontvangen. 
Die persoon laat steeds weten waar de bal heen moet.

In oktober van vorig jaar en april jongstleden hebben de 
Cheetahs clinics gegeven en daar zijn tien spelers uit 
overgebleven die nu wekelijks samen trainen. Naast het 
tiental spelers bestaat dit team uit zes coaches, drie van de 
Cheetahs en drie van de Condors, die zich inmiddels ook 
hebben aangesloten bij dit project.

Hoe leuk zou het zijn om het door heel Nederland voor 
mensen met een visuele beperking mogelijk te maken om te 
honkballen? Er is een pakket te leen bij de Cheetahs om het 
uit te proberen en natuurlijk willen ze ook meehelpen met 
het opzetten. 

U kunt voor meer informatie mailen naar info@hsvcheetahs 
nl. 



LEESVOER
14 juli 2022

14

Editie 7



LEESVOER
Editie 7

14 juli 2022

15



LEESVOER
14 juli 2022

16

Editie 7

Ook USA-perschef 
Cameron Harris genoot 

van zijn tompouce 

Foto: Twitter/Cameron Harris

HIT & RUNHIT & RUN
Gisteravond was er weer een eerste bal-moment. Voor 
aanvang van de wedstrijd tussen Team Kingdom of the 
Netherlands en Japan werd de ceremoniële eerse bal 
gegooid door de heer Hidehisa Horinouchi, sinds 2019 de 
Ambassadeur van Japan in Nederland. De heer Horinouchi 
is al sinds 1992 werkzaam op Japanse Ambassades, zoals 
in Peking (China), Washington en Los Angeles (USA) en 
Cambodja.

* * * *
Bij de Honkbal Week Haarlem houden we van traditie en één 
daarvan is waarschijnlijk het meest populair van alle bij de 
bezoekende scouts en reporters: Woensdag Tompouce-dag. 
Gisteren was het dus weer smullen geblazen. Jasper Roos 
en Mick van der Nat waren in alle vroegte op pad gegaan om 
alle bakkers te ontdoen van deze oer-Hollandse lekkernij.

* * * *
Morgen wordt niet alleen gespeeld om de toernooititel, na 
afloop van de finale worden ook de persoonlijke prijzen 
uitgereikt. Onder meer die voor de Meest Populaire Speler, 
vernoemd naar Carl Angelo, de befaamde speler/coach van 
de Sullivans, de ploeg die vele jaren aan de Honkbal Week 
heeft deelgenomen. Zoals bekend is dat een publieksprijs. 
Stemmen hiervoor kan via Facebook en Instagram. Elders in 
dit Leesvoer staat een banner met alle informatie.

* * * *
Misschien heeft u hem deze week al voorbij zien lopen, 
pitcher Tom Stuifbergen. Nee, niet in een Oranje-shirt, maar 
wel degelijk in uniform. Tom surveilleerde namelijk door de 
stadion in de zwart-gele kleuren van de politie.

* * * *
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Dat was toch wel heel bijzonder gisteren in de eerste 
wedstrijd van de dag tussen Cuba en Italië. Tweemaal werd 
een slagman uitgegeven vanwege het gebruik van een niet 
toegestane knuppel. Eerst Carlos Benitez in de derde inning, 
vervolgens Iván Prieto in de zevende slagbeurt. Benitez 
bereikte aanvankelijk als openingsslagman in de derde inning 
het honk via vier wijd, maar daarna werd geconstateerd dat 
de door hem gebruikte knuppel niet aan de voorschriften 
voldeed. De knuppel was aan het uiteinde namelijk bewerkt. 
Prieto sloeg in de zevende inning met twee uit een honkslag, 
maar toen werd ook zijn knuppel afgekeurd, omdat die 
niet voorkwam op de lijst met toegestane knuppels, zoals 
gehanteerd door de WBSC. In het geval van Prieto leverde 
het de derde nul op en maakte tegelijkertijd een einde 
aan de wedstrijd. Als een speler met een niet toegestane 
knuppel slaat heeft dat uiteraard gevolgen. Wanneer het 
door de umpiring crew wordt geconstateer en bevestigd zal 
de betreffende speler niet alleen worden uitgegeven, maar 
tevens ook uit de wedstrijd worden verwijderd. Voor de 
scorers onder ons. Het scoreteken hiervoor is BIA, batter’s 
illegal action, waarbij de uit op naam van de catcher komt.

* * * *
Woensdag werden er twee Cubaanse spelers uit de 
wedstrijd gestuurd, omdat zij speelden met illegaal bewerkte 
knuppels. Bij de meer ervaren honkbalvolgers zullen de 
gedachten al snel uitgegaan zijn naar Sammy Sosa. 

Tijdens een wedstrijd in 2003 brak het slaghout van de 
legendarische slugger, waarna die gevuld bleek te zijn 
met kurk. Achteraf zei de Dominicaan deze knuppels te 
gebruiken in batting practice om een showtje te geven aan 
de fans en dat het nooit de bedoeling was om hem in een 
wedstrijd te gebruiken. Gezien Sosa’s reputatie laten we het 
aan u of u hem gelooft op zijn tegenwoordig blauwe ogen.

* * * *
Pablo Nieuw, de liaison officer van Cuba, had gisteravond 
een heel andere activiteit dan aanwezig te zijn bij een 
honkbalwedstrijd. Pablo was met familie namelijk aanwezig 
bij een concert van de Dolly Dots in Utrecht. Inderdaad, 
jeugdsentiment. “Lekker genieten, heerlijk”, aldus Pablo.
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Wat gebeurde er nog meer vandaag?
Honkbal (en softbal natuurlijk ook) gaat hand in hand met tradities, geschiedenis, statistieken en feitjes. Daarom dit jaar 
dagelijks in het Leesvoer een opsomming van feitjes en gebeurtenissen elders in de wereld door de jaren heen. Want er is 
natuurlijk meer dan honkbal. Een aantal Honkbal Weken geleden stond er een dergelijke rubriek in het Leesvoer en die werd 
toen gretig en enthousiast gelezen. Dus in deze dertigste editie een comeback van...Wat gebeurde er nog meer vandaag? 

(MS) 

Temperatuur
De hoogste temperatuur die er in Nederland werd gemeten 
op 14 juli was 32,1 in 1982.

De laagste temperatuur was 6,2 graden en dat werd gemeten 
in 1903.

Gebeurtenissen
1789 - In Parijs wordt de Bastille bestormd, het begin van 
de Franse Revolutie tijdens het bewind van Koning Lodewijk 
XVI.
1867 - De Zweedse chemicus Alfred Nobel geeft voor het 
eerst een demonstratie van zijn nieuwe uitvinding, dynamiet.
1960 - De beroemde Engelse antropologe Jane Goodall 
begint aan haar baanbrekende studie van chimpansees in 
het huidige Tanzania.
1964 - De Tour de France wordt voor de vijfde keer gewonnen 
door de Fransman Jacques Anquetil.
2015 - Na een reis van 9 1/2 jaar passeert de ruimtesonde 
New Horizons de planeet Pluto.

Wie zijn er geboren op 13 juli?

926 - Murakami, de 62e keizer van Japan, regeerde in 946-
967.
1610 - Ferdinando II de’ Medici, van 1621-1670 Groothertog 
van Toscane, geliefd om zijn vriendelijkheid.
1898 - Happy Chandler, de tweede Commissioner van Major 
League Baseball
1910 - William Hanna, Amerikaans producer/regisseur, 
zakenman, maker animatiefilms, vormde jarenlang een 
duo met Joseph Barbera, samen maakten ze bekende 
tekenfilmseries als The Flintstones, Yogi Bear, The Jetsons, 
Scooby-Doo, Tom & Jerry, Huckleberry Hound.
1913 - Gerald Ford, Amerikaans politicus, van 1974-1977 de 
38e President van de USA
1913 - Frits van Turenhout, Nederlands zanger en presentator 
van onder meer de voetbaluitslagen (nul-nul).
1918 - Ingmar Bergman, Zweeds filmregisseur
1919 - Lino Ventura, Frans/Italiaans acteur
1922 - Herman Broekhuizen, Nederlands kinderkoordirigent 
en tekstschrijver
1926 - Harry Dean Stanton, Amerikaans acteur
1932 - Jan Derksen, Nederlands operazanger
1939 - Karel Gott, Tsjechisch zanger, de Gouden Stem uit 
Praag
1944 - Aad Mansveld, Nederlands voetballer
1948 - Josine van Dalsum, Nederlands actrice en 
toneelspeelster
1948 - Edvard Niessing, Nederlands presentator voor radio 
en TV
1963 - Wouter Bos, Nederlands politicus
1977 - Kroonprinses Victoria van Zweden

Wat gebeurde er in de wereld op 13 juli?
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Wie zijn er overleden op 13 juli?
1711 - Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, prins van 
Oranje, stadhouder van Friesland (1707-1711) en Groningen 
(1708-1711).
1881 - Billy the Kid, Amerikaans crimineel uit het Wilde 
Westen
1904 - Paul Kruger, Zuid-Afrikaans politicus
1965 - Adlai Stevenson, Amerikaans politicus
2006 - Senne Rouffaer, Belgisch acteur en regisseur 
(Kapitein Zeppos)
2008 - Riek Schagen, Nederlands actrice (Saartje in TV-serie 
Swiebertje)

Honkbal
1934 - De legendarische Lou Gehrig (New York Yankees) 
speelt tussen 1925 en 1939 in een recordaantal van 
2.130 opeenvolgende competitiewedstrijden. Zelfs als 
hij geblesseerd is wordt ‘The Iron Horse’ ingezet. Op deze 
dag in 1934 wordt Gehrig, geplaagd door rugklachten, in 
de startende line-up neergezet als openingsslagman en 
korte stop. Normaal gesproken slaat Gehrig  als vierde 
en is hij de vaste eerste honkman. Gehrig opent met een 
honkslag en wordt gelijk vervangen en zodoende blijft de 
‘consecutive game streak’ intact! Het onbreekbaar geachte 
record van Gehrig wordt na 56 jaar gebroken door Cal 
Ripken, Jr. (Baltimore Orioles). Die speelt uiteindelijk 2.632 
opeenvolgende wedstrijden.

1968 - Hank Aaron (Atlanta Braves) slaat zijn 500e homerun. 
Aaron breekt later in zijn loopbaan het all-time homerun-
record van Babe Ruth.

1972 - In de wedstrijd tussen de Detroit Tigers en de Kansas 
City Royals (dat met 1-0 wint) is er weer zo’n ‘Major League 
first’. Voor de eerste keer in de historie zijn de home plate 
umpire en de catcher broers. Bill Haller maakt de calls, zijn 
broer Tom is de catcher van Detroit.

1987 - De Rookie of the Year Award, die jaarlijks wordt 
uitgereikt, wordt vernoemd naar Jackie Robinson, die veertig 
jaar eerder (1947) als eerste kleurling in de Major League 
debuteerde.


