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Wat een dag was de zevende speeldag van de dertigste 
Honkbal Week Haarlem! Twee halve finale-thrillers met een 
spectaculair slot. Had iedereen niet min of meer verwacht 
dat Japan en de USA vanavond tegenover elkaar zouden 
staan in de finale? De ploegen spelen inderdaad vandaag 
tegen elkaar, maar doen dat in de wedstrijd om het brons.

Curaçao en Team Kingdom of the Netherlands kwamen 
beide in het slot van hun wedstrijd pas goed op stoom en 
zorgden voor sensationeel honkbal. Twee wedstrijden vol 
met schitterende verdedigende acties (eigenlijk teveel om 
op te noemen), lekker slagwerk en uitstekende pitching. 
Wedstrijden die reclame waren voor onze honkbalsport!

De voorlaatste speeldag begon met het duel om de vijfde en 
zesde plaats. Daarin boekte Cuba met een 5-1 zege tegen 
Italië de eerste overwinning van het toernooi.

Daarna volgde de thriller tussen Curaçao en de USA. Wat 
hebben we genoten tijdens dit duel, dat bijna 3 1/2 uur 
duurde. Curaçao werkte tweemaal een achterstand weg 
en won uiteindelijk met 3-2 in tien innings na een geraakt 
werper met volle honken! Curaçao werd de eerste finalist. 
Hoe kan je zo’n einde bedenken?

Hoe onvoorspelbaar honkbal is, werd in de avond weer eens 
onderstreept in de volgende thriller. Japan nam een 1-0 
voorsprong na een fout in de eerste inning, 

maar stond uiteindelijk met lege handen. Een hoofdrol was 
er voor werpers Minato Aoyama en Lars Huijer. Aoyama 
stond 6 2/3 inning een no-hitter te gooien, maar toen was er 
de klap van Dwayne Kemp die het duel volledig op zijn kop 
zette. Oranje won met 2-1 en werd de tweede finalist.

Uiteraard in dit Leesvoer weer uitgebreide verslagen.

Ja, en dan zit het er na vandaag helaas alweer op. Dan is de 
dertigste ‘Week’ geschiedenis en moeten we weer twee jaar 
wachten op de volgende Honkbal Week. Maar wat hebben 
we deze dagen kunnen genieten van mooie wedstrijden.

En wat fijn dat we weer met zijn allen samen op de tribunes 
hebben kunnen kijken naar onze favoriete sport. Bedankt 
weer voor uw komst, uw aanwezigheid en gezelligheid. We 
zien u graag over twee jaar terug in het Pim Mulier Stadion. 
Hou ondertussen onze website in de gaten voor updates over 
de 31e Honkbal Week Haarlem. Enne, het belangrijkste: blijf 
gezond en denk aan elkaar!

Wij hebben het Leesvoer weer dagelijks met heel veel plezier 
voor u samengesteld. Over twee jaar zijn we er weer.

Tot dan!

En voor nu, lekker genieten!

Dat was me het dagje wel...
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De ploegen troffen elkaar op woensdag ook al in de 
openingswedstrijd en mochten nu op herhaling. Bij de 
generale repetitie was Italië de betere van de twee gebleken, 
maar dit keer waren de rollen omgedraaid. De Cubanen 
hadden duidelijk het beste voor het laatst bewaard en 
boekten hun eerste overwinning van het toernooi. Het 
eindigde in 5-1.

Aanvankelijk was er nog weinig merkbaar van de verbetering 
bij de Zuid-Amerikanen. Op het gooien van Christian Scafidi 
kwamen ze aanvankelijk tot slechts één hit, maar in hun 
vierde slagbeurt ontbrandden ze. Alexander Ayala opende 
de rally met een double langs de lijn het linksveld in. Nadat 
Frederich Cepeda vervolgens een vrije loop afdwong, konden 
beide lopers twee honken opschuiven op een honkslag van 
uitblinker Guillermo Aviles.

Door een wilde worp van de verder prima gooiende Scafidi 
kon Cepeda de score verdubbelen en nog voor de inning tot 
een einde kwam, zorgde Aviles voor de 3-0. 

Hij werd binnengeslagen door Carlos Benitez, de man die 
gisteren het veld moest ruimen, omdat zijn knuppel illegaal 
bewerkt was.

Een inning later bleven de Cubanen drukzetten op hun 
Europese tegenstander, voor wie inmiddels de 16-jarige 
Diego Gergolet op de heuvel was verschenen. De jongeling 
had het net als in zijn eerste optreden van deze ‘Week’ 
lastig. De eerste twee man werden nog uitgevangen, maar 
daarna ging het alsnog mis. Dit keer kreeg Ayala vier wijd en 
volgde Cepeda hem op met een honkslag. Weer was Aviles 
belangrijk met een honkslag en hierop kon de vierde run 
worden aangetekend. Nadat Dennys Laza de derde single 
op rij sloeg, liep Cepeda zijn tweede en Cuba’s vijfde punt 
over de thuisplaat.

Intussen hadden de Italianen weinig vat op het pitchen van 
Yuen Socarras. In de gelijkmakende vijfde inning konden ze 
eindelijk enigszins door diens pantser heen breken. Niet 
voor het eerst ontstond het Italiaanse gevaar, nadat Ricardo 
Paolini voor de ploeg op de honken kwam. 

Cuba pakt vijfde plek met eerste overwinning

 
Foto: Renate Jansen

 
Foto: Renata Jansen
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Geen wonder dat Mike Piazza hem voor onze camera de 
‘spark plug’ van zijn aanval noemde. Op een klap van Noel 
Gonzales scoorde hij het eerste Italiaanse punt. Het zou het 
enige van de Azzurri blijken te zijn. Als ze daarna nog eens 
gevaar leken te gaan stichten, werd dat steeds in de kiem 
gesmoord door knappe dubbelspelen van de tot nu toe vaak 
flegmatiek ogende verdediging van Cuba.

Met hun overwinning eindigt Cuba dus als vijfde, terwijl Italië 
genoegen moet nemen met de zesde en laatste stek. Het 
is een hard gelag voor de ploeg van manager Mike Piazza, 
die nog geen 24 uur geleden dacht zich gekwalificeerd te 
hebben voor de halve finales. (SG)

Foto: Renata Jansen
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Beide teams trakteerden het publiek in deze eerste halve 
finale op een waar spektakelstuk, dat vanaf het begin tot 
eind boeide en alles in zich had. Nadat ze er eerder al 
dichtbij waren, maakte Curaçao het na 10 zenuwslopende 
innings af: 3-2.

Wyatt langford opende de tweede inning met een klap die 
hoog over de hoofden van de Curaçaose buitenvelders tegen 
de muur knalden. De Amerikaan bereikte gemakkelijk het 
tweede honk en daarmee verschafte hij zich een geweldige 
uitgangspositie om de score te openen, zeker toen hij een 
honk verder werd gebracht door een klap van ploeggenoot 
Jacob Wilson, die gevangen werd door midvelder Shean 
Michel. Starter Siamani Boekhoudt stuurde echter Kyle 
Teel, de volgende man, met een strikeout terug naar de 
dugout, waarna eerste honkman Alex Rodriguez - een dag 
eerder nog uitstekend op de heuvel - volledig gestrekt een 
bal uit de lucht viste en zo het gevaar smoorde.

In de gelijkmakende slagbeurt was eenzelfde knappe 
vangbal ook nodig om het gevaar af te slaan. 

Nadat Alex Rodriguez en Dudley Leonora elkaar gevolgd 
waren met singles, sloeg Johannes Gregorius de bal hard 
terug richting pitcher Rhett Lowder, die in een reflex zijn 
handschoen in de lucht stak en de bal daarin terugvond. Op 
twee kon hij makkelijk de tweede nul maken.

In de vierde inning zette Curaçao het eerste punt op het 
bord. Raywendley van Gurps klap krulde de verre hoek van 
het rechtsveld in. De snelle tweede honkman bereikte zelfs 
het derde honk op deze perfecte hit. Op de daaropvolgende 
grondbal van Darren Seferina passeerde de Antilliaan de 
thuisplaat en hing er voor de tweede dag op rij een sensatie 
in de lucht, maar twee innings later stond het weer gelijk. 

Timesh Lourens, die Boekhoudt was komen vervangen, 
verloor de controle over zijn pitches en doordat twee 
daarvan langs catcher Stephan Vidal vlogen, kon Wyatt 
Langford, op de honken gekomen door een single, zomaar 
de gelijkmaker aantekenen.

Sensationele walk-off zege in verlenging van Curaçao op USA

 
Foto: Robert Bos

 
Foto: Remco Korstjens
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Aangezien zowel Amerika als Curaçao niet meer tot score 
kwamen in de reguliere zeven innings, ging dit eerste 
knockout-duel de verlenging in. Daarin starten de ploegen 
hun slagbeurt met honklopers op één en twee.

Team USA buitte dat voordeel meteen uit in de achtste inning. 
Op een vangbal in het verre veld schoof Enrique Bradfield Jr. 
op naar drie. Manager Hainley Statia koos ervoor om met 
een vrije loop een dubbelspel mogelijk te houden, maar juist 
daardoor zorgde de geraakt werper van Risandro Pastor op 
Kyle Teel voor een mogelijk beslissende voorsprong.

Dat was buiten de onverzettelijkheid van de Curaçaoënaars 
gerekend. Die zette in hun gelijkmakende beurt alles op alles 
om de gelijkmaker te scoren en ze leken zelfs op weg naar 
meer, toen een boogbal van Rayshelon Carolina precies 
tussen de in- en outfielders viel. Riordan Windster maakte 
de gelijkmaker, maar de aanworp van Brayden Taylor was 
‘right on the money’, waardoor Teel Shurendell Mujica op de 
thuisplaat kon uittikken.

De ploegen werden steeds bedrevener in het verdedigen 
in deze lastige uitganspositie tijdens de tie-break, maar in 
de tiende inning viel alsnog de beslissing. De Amerikaanse 
reliever Cade Kuehler stond koud in het veld of hij had de 
eerste speler van Curaçao, Dudley Leonora, aangegooid. 
Met nul uit en de honken vol wist de pitcher dat het lastig 
ging worden en dat was te zien aan zijn worpen.

De eerste twee pitches van hem op invaller Windster, de 
volgende slagman, waren aan de binnenkant en dat was 
ook door de Antilliaan niet onopgemerkt gebleven. Hij kroop 
steeds dichter op de plaat. De derde wijdbal miste hem nog 
op een haar, maar de volgende was raak. Nog voor Darren 
Seferina de thuisplaat kon aantikken voor het winnende 
punt, stonden zijn uitzinnige teamgenoten hem daar al op 
te wachten. (SG)

Foto: Remco Korstjens



LEESVOER
Editie 7

14 juli 2022

7

De Japanse pitcher Minato Aoyama was één uit verwijderd 
van een no-hitter, maar vijf minuten later stapte hij als 
verliezend werper van de heuvel. Aan de hand van Lars 
Huijer en Dwayne Kemp sleepte het Nederlands team een 
overwinning voor de poorten van de hel weg en boekte zo 
een ticket voor de finale van vanavond.

Aoyama was ook al in de eerste wedstrijd van dit toernooi 
tegen Curaçao quasi onaantastbaar. In vijf innings stond hij 
destijds slechts twee honkslagen toe. Bovendien gooide 
hij daarin geen enkele keer vier wijd, terwijl hij wel zes 
strikeouts liet noteren. Nederland was dus gewaarschuwd, 
maar daar koop je weinig voor als een werper dusdanig 
goed is. Net als hun Antilliaanse collega’s slaagden de 
Nederlandse slagmannen er lange tijd niet in iets te creëren 
op het gooien van Aoyama.

Het was dat Huijer aan de andere kant ook een dijk van een 
wedstrijd gooide, dat de twee teams met het miniemste 
verschil de laatste inning in gingen. Het enige Japanse punt 
kwam gelukkig tot stand. 

Takuma Hayashi was met een honkslag op de honken 
gekomen, maar hij werd over de thuisplaat geholpen door 
een veldfout van Nederland.

Kota Yazawa sloeg een bal die in eerste instantie prima 
verwerkt werd door eerste honkman Delano Selassa, maar 
die moest daarbij zo ver van zijn honk af, dat een ploeggenoot 
het van hem moest overnemen. Selassa leek te schrikken 
van de snelheid van Yazawa, die het sprintduel naar één 
aan het winnen was van Huijer, dat zijn worp gehaast en 
onnauwkeurig werd. De bal zeilde achter de pitcher langs 
het niemandsland in en voordat een Nederlandse speler 
hem te pakken had, was Hayashi al binnen.

Daarna ontspon zich een pitchersduel in optima forma. 
Huijer en Aoyama  domineerden, maar de uitjes tikten 
weg in het voordeel van die laatste. Die stond op het punt 
geschiedenis te schrijven met een no-hitter, toen Dwayne 
Kemp het slagperk inliep. 

Team Kingdom in krankzinnig slot langs Japan

 
Foto: Robert Bos

 
Foto: Renata Jansen
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Hoewel Sharlon Schoop vlak daarvoor nog wel een vrije loop 
had afgedwongen, leek er geen vuiltje aan de lucht. Met één 
perfecte swing van Kemp zag de wereld er heel anders uit. 
Zijn bal draaide perfect om het derde honk het verre veld in 
en Schoop zette het op een lopen. Kemp eindigde op twee 
en Schoop slaagde er zelfs in om vanaf één te scoren.

Sicnarf Loopstok had nu de mogelijkheid om de omwenteling 
compleet te maken en waar de eerste 23 slagmannen van 
Nederland niet in waren geslaagd, lukte nu twee man achter 
elkaar wel, want ook de catcher produceerde een hit. Een 
Pim Mulierstadion dat ademloos had zitten kijken naar de 
naderende no-hitter barsten uit in extatische vreugde.
Vervangend manager koos ervoor om zijn uitblinker ook voor 
de gelijkmakende inning de heuvel op te sturen en Huijer 

stelde niet teleur. Hij kreeg daar bovendien hulp bij van een 
geweldige veldactie van Juremi Profar. Die ving een vuurpijl 
van Kenta Yamada en gooide vervolgens de verbouwereerde 
honkloper Takuya Hiruma uit op één voor een wedstrijd 
beëindigend dubbelspel.

Dankzij deze sensationele van Nederland en die van Curaçao 
slechts enkele uren daarvoor spelen zij morgenavond de 
finale, terwijl de universiteitsteams van Amerika en Japan 
het gaan uitvechten om het brons. (SG)

Foto: Renata Jansen
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Bijna Honkbal Week-geschiedenis
De Japanse werper Minato Aoyama was één uit verwijderd 
van een stukje Honkbal Week-geschiedenis. Hij stond 6 
2/3 inning geen honkslag toe in de halve finale tegen Team 
Kingdom of the Netherlands. Een werkelijk schitterende 
vangbal van midvelder Ryu Sugisawa op een uithaal van 
Roger Bernadina in de zesde inning hield de No-Hitter intact. 
Eerder maakte de midvelder ook al een fraaie vangbal op een 
klap van John Polonius ter afsluiting van de vijfde slagbeurt. 
Bovendien schakelde Aoyama zelf negen slagmensen met 
drie slag uit.

Maar hoe anders verliep het voor Aoyama. Met een nipte 1-0 
voorsprong kreeg Aoyama twee snelle nullen. Juremi Profar 
werd uitgevangen door de linksvelder, volgende slagman 
Denzel Richardson kreeg drie slag. Maar daarna kreeg 
Sharlon Schoop vier wijd. Met een 1-slag-1-wijd dreunde 
Dwayne Kemp de bal vervolgens langs de linksveld-lijn. Het 
speeltuig landde net op goed gebied voor een tweehonkslag, 
de eerste Nederlandse honkslag in de wedstrijd.

 Daarmee werd niet alleen de No-Hitter gebroken, maar de 
klap stelde ook Schoop in staat de gelijkmaker te scoren. 
Even later scoorde Kemp wat het beslissende punt zou 
zijn na een honkslag van Sicnarf Loopstok. Nu met een 2-1 
voorsprong, gooide Lars Huijer de wedstrijd uit. Met één 
uit kreeg hij een honkslag tegen, maar de daaropvolgende 
line drive van Kenta Yamada werd gevangen door derde 
honkman Juremi Profar en resulteerde in een ‘game-ending 
double play’.

Had Dwayne Kemp de tweehonkslag niet geslagen, dan had 
Minato Aoyama mogelijk een No-Hitter gegooid en waren we 
met zijn allen getuige geweest van Honkbal Week-historie. 
Het zou namelijk pas de derde No-Hitter zijn geweest in de 
rijke Honkbal Week-geschiedenis.

Sommige ploegen (of evenementen) moeten jaren wachten 
op een No-Hitter. En misschien zal het bij verschillende 
teams of toernooien nooit voorkomen. Maar wel bij de 
Haarlemse Honkbal Week en ook bij de World Baseball 
Classic. 

In 2006 werd de eerste editie georganiseerd van de World 
Baseball Classic en toen was het Oranje-werper Shairon 
Martis die een No-Hitter gooide. En dat is nog altijd de enige 
No-Hitter in de WBC.

Ook tijdens de allereerste Honkbal Week in 1961 werd gelijk 
een No-Hitter gegooid. Op 25 juli 1961, dus inmiddels meer 
dan zestig jaar geleden, gooide Don Moore voor Chateuroux 
Sabres, een ploeg bestaande uit Amerikaanse militairen die 
gelegerd waren in Frankrijk. Moore domineerde en pas in 
de achtste inning kwam er een einde aan zijn Perfect Game 
toen hij vier wijd gooide op slagman Pete Staples. Moore 
werd aanvallend gesteund met 18 honkslagen, waaronder 
homeruns van Jack Patton en Guy Smith. Moore gooide 
veertien keer drie slag en Staples bleef de enige honkloper 
die hij toestond. Chateauroux won met 13-0 van London All 
Stars en hield de Amerikaans-Britse ploeg hitloos.

Op 8 augustus 2000 was het Yosvani Pérez die als werper 
van Cuba een No-Hitter gooide tegen Chinese Taipei. Dat 
duel eindigde met een 9-0 eindstand.

Maar we hebben nog twee wedstrijden vandaag.
En wie weet, anders over twee jaar bij de 31e Honkbal Week 
Haarlem. (MS)
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Woordje van de partners
Een van de partners van de Honkbal Week Haarlem is de 
Provincie Noord-Holland. Sinds jaar en dag huren zij een 
VIP-box waarin zij elke dag hun zakenrelaties ontvangen, een 
hapje en een drankje erbij en zo kunt u het nuttige met het 
aangename verenigen. Er is zelfs elke dag iemand aanwezig 
om desgewenst speluitleg te geven, als dat geen service is! 
Verder staat de provincie ook garant voor een subsidie, die 
meer dan welkom is.

De tweede partner waar wij aandacht aan willen schenken, 
is het Ibis Styles City Hote., U zult denken: Hoezo een hotel? 
Het Ibis huisvest sinds mensenheugenis de honkbalteams 
van de Honkbal Week Haarlem. Ze voelen zich er heel 
erg thuis, omdat het personeel ontzettend vriendelijk en 
sportminnend is. Het eten staat op tijd klaar en schone 
nette kamers voor de broodnodige rust. Het Ibis is ook echt 
een familiehotel zoals wij een familie evenement zijn, en dat 
is voelbaar.

Onze Honkbal Week staat elke keer weer garant voor een 
mooie week honkbal en deze keer ook nog ontzettend mooi 
weer. Zoals u afgelopen week zag, is er volop gelegenheid 
voor clinics, muziek en andere evenementen.

Denkt u na het lezen van dit stukje, ‘daar wil ik meer 
van weten? Dan kunt u contact opnemen met info@
honkbalweek.nl 

Voor deze Honkbal Week Haarlem zijn wij ontzettend blij 
en vooral trots op ALLE partners en sponsoren. Heel erg 
bedankt dat wij mede dankzij jullie dit geweldige feest weer 
met u mochten beleven! (GH)
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Kort bericht
Huldiging Wladimir Balentien

In 2013 brak Wladimir Balentien, die deze Honkbal Week 
Haarlem terugkeerde bij de nationale ploeg, het 49 jaar oude 
Japanse homerunrecord van de Sadaharu Oh. Hij sloeg 
dat jaar zelfs vijf homeruns meer dan zijn legendarische 
voorganger zo veel jaren daarvoor had geslagen. 

De KNBSB wilde hem daarvoor in het zonnetje zetten tijdens 
de Honkbal Week Haarlem en daarom ontving Balentien 
uit handen van de Japanse ambassadeur in Nederland, 
Hidehisa Horinouchi namens de KNBSB een mooie 
gedenkplaat.

Frank Hooning en rolstoelsoftbal

Was u afgelopen maandagmiddag ook in het zonovergoten 
stadion en zag u ook tot uw verbazing op het softbalveld 
rolstoelen, dan keek u naar een rolstoelsoftbal-clinic die 
gegeven werd door Frank Hooning.

Frank speelde al een jaar of twaalf met het idee om iets te 
doen met rolstoelsoftbal, maar het werd pas echt concreet 
toen hij zelf ziek werd en af en toe aan een rolstoel gebonden 
was. Zo begon hij vierenhalf jaar geleden samen met de 
Haarlemse honk- en softbalvereniging Sparks clinics te 
geven. Daar doen nu vijf vaste deelnemers aan mee. Het 
waren er ooit meer, maar door Corona werd er niet getraind 
en vielen er mensen af.

Het is moeilijk om trainingsruimten te vinden in het 
Haarlemse. De toegang moet namelijk niet alleen 
rolstoelvriendelijk zijn, maar je moet er ook gemakkelijk 
voor de deur kunnen parkeren en dan moet ook nog eens 
de stoep rolstoel toegankelijk zijn. Het mooiste zou zijn om 
een oprolbaar veld aan te schaffen, want die leg je op een 
softbalveld neer en klaar, maar daar zit een prijskaartje aan 
van tussen de 10.000 en 20.000 euro.
De Haarlemse tak is de enige afdeling die met rolstoelsoftbal 
bezig is, al is er recent contact met Frank opgenomen door 
de Esther Vergeer Foundation. Zij zouden kunnen helpen 
met het contact leggen met revalidatiecentra om dan samen 
met Frank clinics te geven.

In Amerika wordt er al ruim veertig jaar rolstoelsoftbal 
gespeeld en ondersteunt bijna elk team in de Major League 
wel een rolstoelsoftbalteam. Doordat ze het al zo lang in 
Amerika doen is er ook veel beeldmateriaal en sturen ze Frank 
regelmatig wat op met onder andere trainingsvoorbeelden.
Frank zijn ultieme droom is een eigen internationaal toernooi, 
maar om te beginnen wil hij eerst maar in Nederland de boel 
op poten zetten. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
frank@rolstoelsoftbal.nl

Wij van de redactie wensen hem er veel succes bij! (GH)
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HIT & RUNHIT & RUN
Italië kon gisteren niet voor de tweede keer stunten tegen 
de Cubaanse ploeg. De 2-0 overwinning van Italië op 
Cuba kan historisch worden genoemd, want het was pas 
de tweede keer in  de Italiaanse honkbalgeschiedenis dat 
dat gebeurde. De eerste winst van Italië tegen Cuba kwam 
eveneens tot stand tijdens de Honkbal Week. In 2018 was er 
een 7-3 overwinning. De Honkbal Week zorgt dus ook voor 
Italiaanse geschiedenis!

* * * *
Na afloop van de wedstrijd om de vijfde en zesde plaats 
tussen Cuba en Italië werden de prijzen uitgereikt door Bas 
van Leeuwen, de Haarlemse wethouder voor onder meer 
onderwijs en jeugd.

* * * *
Na afloop van de finale worden niet alleen de bekers en 
medailles uitgereikt die horen bij de eerste en tweede plaats, 
maar ook de individuele prijzen. Dit jaar zijn dat er vijf: Meest 
Waardevolle Speler, Beste Slagman, Homerun King, Beste 
Pitcher en Meest Populaire Speler. Voor die laatste prijs 
kunt u als publiek stemmen via Facebook en Instagram. 
De prijs voor de Meest Populaire Speler is vernoemd naar 
Carl Angelo, de bekende speler(pitcher)/coach van de 
Amerikaanse Sullivans. De MVP Award is vernoemd naar de 
veel te vroeg overleden voormalige Honkbal Week-voorzitter 
Jacques Reuvers.

* * * *
In het Leesvoer van donderdag meldden we dat Pablo Nieuw, 
de liaison officer van Cuba, ‘s avonds naar een voorstelling 
ging van de Dolly Dots in Utrecht, maar eerder deze week had 
nog iemand al kaarten gereserveerd voor een voorstelling. 
Maud Tromp, de secretaris van het organisatie-comité, reed 
van de week even heen en weer om een concert van André 
Rieu bij te wonen.

* * * *

Na afloop van elke wedstrijd wordt de Player of the Game 
gekozen, een prijs voor een speler die opviel. Gisteravond 
was de keuze best lastig, wie er ook had gewonnen. Bij 
Japan domineerde Minato Aoyama op de heuvel en stond 6 
2/3 inning een no-hitter te gooien. Wanneer dat was gelukt 
was hij vrijwel zeker de Player of the Game geworden, maar 
wat dacht u van de spectaculaire vangbal van midvelder Ryu 
Sugisawa, die de no-hitter op dat moment intact hield. Bij 
Nederland was er natuurlijk een hoofdrol voor Lars Huijer, 
die tot in de zevende inning slechts één honkslag toestond. 
Maar uiteindelijk werd het Dwayne Kemp, want hij zorgde 
tenslotte voor de winst. Met zijn tweehonkslag stelde hij 
Sharlon Schoop in staat de gelijkmaker te scoren, waarna 
hijzelf het winnende punt scoorde. Ja, dan ben je toch echt 
wel de Player of the Game.

* * * *
In het team van Curaçao speelt Raywendley Van Gurp, een 
naam die we ook regelmatig in de Nederlandse competitie 
voorbij horen komen. Raywendley is de broer van softbalster 
Suka Van Gurp. Zij komt uit voor Sparks Haarlem en maakte 
ook deel uit van de selectie van de nationale softbalploeg. 
De Oranje-softbalsters speelden op woensdag een 
uitzwaaiwedstrijd tegen een All Star Team op weg naar het 
EK later deze maand in Spanje. In het honkbalteam van 
L&D Amsterdam Pirates is Franklin Van Gurp één van de 
werpers. Tijdens deze Honkbal Week maakt hij deel uit van 
het Team Kingdom of the Netherlands. Franklin is een neef 
van Raywendley en Suka.

* * * *
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Na vandaag hebben official scorers Karin Pieneman en 
Marco Stoovelaar één dagje vrij, want een dag later staat 
voor hen het volgende toernooi op de agenda. Op zondag 
reizen ze naar Enschede voor het Europees Kampioenschap 
Softbal Onder de 15 jaar op het altijd gezellige complex 
van Tex Town Tigers. Karin en Marco zijn in Enschede in 
gezelschap van collega-scorers, Maaike Houtkamp, Dieks 
Bannink, Ben Goorts en Stefan Slinger.

* * * *

Op 19 juli wordt in het immense Dodger Stadium, de 
thuishaven van de Los Angeles Dodgers, de 92e Major 
League Baseball All-Star Game gespeeld. Onlangs zijn 
de rosters bekend gemaakt voor deze jaarlijkse wedstrijd 
tussen de beste spelers uit de National League en American 
League (gestemd door de fans). In het National League-
team is Trea Turner van Los Angeles Dodgers gekozen als 
startende korte stop. In 2012 nam Trea Turner met Team USA 
deel aan de Honkbal Week. In het team van de American 
League is onze eigen Xander Bogaerts (Boston Red Sox) één 
van de reservespelers.

Foto: Renata Jansen
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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 15 juli was 32,4 in 1928.

De laagste temperatuur was 6,2 graden en dat werd gemeten 
in 1959.

Gebeurtenissen

1799 - De Steen van Rosetta, een oud-Egyptisch document 
aan farao Ptolemaeus V Epiphanes, wordt ontdekt bij de 
Egyptische plaats Rosetta (tegenwoordig El Rashid) door de 
Franse kapitein Pierre-François Bouchard.
1869 - De Franse apotheker Hippolyte Mège-Mouriès krijgt 
het octrooi op margarine, nadat hij een prijsvraag van de 
Franse regering wint om een goedkope boter te ontwikkelen.
1916 - De Amerikaan William Edward Boeing richt het 
luchtvaartbedrijf Boeing op.
1965 - De eerste uitzendingen op het tweede televisiekanaal 
in Nederland, dat Nederland 2 wordt genoemd.
1975 - Voor het eerst wordt een gezamenlijke ruimtemissie 
tussen de USA en de Sovjet-Unie gelanceerd; In het Apollo-
Soyuz Test Project (ASTP) worden op dezelfde dag een 
Apollo-ruimtevaartuig en een Russische Soyuz gelanceerd, 
die later met elkaar zouden koppelen.
2006 - De sociale netwerksite Twitter wordt gelanceerd voor 
het grote publiek.
2009 - De film ‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ komt 
uit.
2010 - Op Schiphol landt de eerste Airbus A380, het grootste 
passagiersvliegtuig ter wereld.

Wie zijn er geboren op 15 juli?

980 - Ichijo, de 66e keizer van Japan, die regeerde van 986-
1011
1606 - Rembrandt van Rijn, Nederlands schilder (onder 
meer van De Nachtwacht)
1916 - George Maduro, Curaçaose/Nederlands student en 
verzetsstrijder, naar hem is Madurodam vernoemd
1927 - Egbert van ‘t Oever, Nederlands schaatscoach
1931 - Clive Cussler, Amerikaans schrijver van 
avonturenromans/thrillers en onderwater-onderzoeker
1946 - Linda Ronstadt, Amerikaans zangeres
1951 - Jesse Ventura, Amerikaans worstelaar, acteur, 
politicus (Gouverneur van Minnesota)
1952 - Mat Herben, Nederlands politicus
1955 - Jan Rijpstra, Nederlands politicus, burgemeester, 
oud-voorzitter van de KNBSB, tegenwoordig burgemeester 
van Smallingerland
1956 - Hans Cornelissen, Nederlands acteur, toneelspeler, 
regisseur (o.a. Zeg ‘ns Aaa)
1961 - Forest Whitaker, Amerikaans film-acteur
1969 - Jacob Derwig, Nederlands film/TV-acteur
1970 - Marco Kroon, Nederlands militair, onderscheiden 
met de Militaire Willems-Orde
1970 - Roel Reiné, Nederlands filmregisseur

Wat gebeurde er in de wereld op 15 juli?
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Wie zijn er overleden op 15 juli?

1904 - Anton Tsjechov, Russisch toneelschrijver
1990 - Margaret Lockwood, Engels actrice (o.a. The Lady 
Vanishes van Alfred Hitchcock)
1997 - Gianni Versace, Italiaans modeontwerper
2000 - G.B.J. Hiltermann, Nederlands politiek commentator
2007 - Schelto Patijn, Nederlands politicus, oud-
burgemeester van Amsterdam
2012 - Celeste Holm, Amerikaans film/TV/toneel-actrice 
(o.a. All About Eve, High Society)
2017 - Martin Landau, Amerikaans acteur (onder meer jaren 
60 TV-serie Mission: Impossible)
2021 - Peter R. de Vries, Nederlands misdaadverslaggever

Honkbal
1912 - In de Zweedse hoofdstad Stockholm wint een 
Amerikaans honkbalteam met 13-3 van de lokale Västeras 
Baseball Club in een demonstratiewedstrijd tijdens de 
Olympische Spelen.

1939 - Tijdens een wedstrijd op de legendarische Polo 
Grounds in New York tussen New York Giants en Cincinnati 
Reds is een discutabele beslissing over een klap langs de 
linksveld-lijn de aanleiding voor een fikse discussie. New 
York-speler Billy Jurges en umpire George Magerkurth 
spugen zelfs naar elkaar. Beiden worden tien dagen 
geschorst en krijgen een boete van 150 dollar. Kort daarna 
besluit National League President Ford Frick dat er aan 
de binnenkant van de foutpalen screens moeten worden 
geïnstalleerd om verdere discussies te voorkomen. En die 
screens zien we nu nog altijd in heel veel honkbalstadions.

1980 - Johnny Bench (Cincinnati Reds) slaat zijn 314e 
homerun als catcher, op dat moment goed voor een nieuw 
record. Bench breekt het record van Yogi Berra (New York 
Yankees) en slaat er uiteindelijk 356 als catcher. Het huidige 
record voor meeste homeruns geslagen door een catcher 
is 396. Dat staat op naam van Mike Piazza en die is tijdens 
deze Honkbal Week de manager van de Italiaanse ploeg.
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Bedankt!
Traditioneel sluiten we het laatste Leesvoer altijd af met de 
lijst met namen van al die vrijwilligers die de hele week van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds laat zijn bezig geweest om alles 
in goede banen te leiden. En om van deze Honkbal Week 
Haarlem weer een succes te maken. Het organisatie-comité 
bedankt jullie allemaal voor jullie enorme inzet. Zonder jullie 
is er geen Honkbal Week mogelijk. Wij koesteren jullie en 
zijn zuinig op jullie! Bedankt en we hopen jullie over twee 
jaar weer allemaal terug te zien.

Algemene Zaken:

Mathilde Hoogland, Anne Kroezen (beiden side events), 
Paul Louman (VIP-deck), Berry van Driel (namens KNBSB).

Facilitaire Zaken:

Ed van Veen (catering), Dick Boxman, Hans de Nieuwe, 
Sjaak Beljaards, Herman Muller, Jan Polderman (allen 
field crew en op- en afbouw), Tom van Gorkum, Marco van 
Gorkum (beiden fietsenstalling), Rik Meijeren, Wim Vermaat, 
Roderick Borst, Wilfred Spruijt, Mike Stouten, Diana de 
Loome-van Teunebroek, Fred de Loome, Robin de Loome, 
Mary Kuier, Sander Wisselo, Norbert Spruijt, Vok van Balen, 
Bas van Ossenbruggen, Martijn Groen, Auk Put, Natasja Put, 
Joost Lub, Daphne Meijer (allen beveiliging), Richard Winter, 
Ruud Koster, Louis Duin, Martien Tolen, Ed Oosterbaan 
(allen veld SRO), André Valbracht, Johan Kluyskens, Arnold 
van Dongen (allen VIP-café).

Financiële Zaken:

Hanna Leloux, Wim Verbeek, Edwin Waleveld, Ellie van de 
Wateren, John Hogervorst (allen kassa), Herman de Vos 
(financiële commissie).

PR & Communicatie: 

Marleen Zwartkuis, Marieke Fokkema (sociale media), 
Dennis Duin (website), Jasper Roos, Justin Kevenaar, Mick 
van der Nat (allen livestream/video), Samantha van der 
Lof, Jeroen Groenemans (A/V productie), Sander Grasman, 
Györgyike Horvath, Marco Stoovelaar, Coen Stoovelaar 
(allen Leesvoer-redactie), Jolein Zijlstra (vormgever),

Robert Bos, Renata Jansen, Janneke Louisa, Remco 
Korstjens (allen fotograaf), Jeroen Calvelage, Fred Hartog, 
Brian de Groot (allen geluid/muziek), Sean Houston, 
Marisa Rikkelman, Mees Korstjens, Fien Korstjens, Mariëlle 
Tammer, Els Rietman, Marianne Noortman (allen PR/
Communicatie), Kitty van Gilst, Jason Houtkamp, Peter van 
Deursen, Robert Sant, Chip Bray (allen announcers), Arjan 
Kardijk, Ronald van der Laan, Ruud Dreijer, Rick Dreijer, Rob 
Dreijer, Raymond Beugeling (allen scorebord).

Toernooi-zaken:

Lars Broersen, Robin van Dam (beiden coördinator bat-
boys/girls), Lesley Schiltman (begeleiding bat-boys/girls), 
Bram Krol, Jonas Punselie, Jesse Nijboer, Koen Meiland, 
Stijn Verbeek, Noah Pas, Jasper Schippers, Colin Broers, 
Tobias Imming, Moos van Genderen (allen bat-boys/
girls), Isabella Hoogeveen, Renee Moes (beiden liaison 
begeleider), Pablo Nieuw, Françoise Jansen (beiden liaison 
Cuba), Anoushka Mincuzzi (liaison Italië), Shaolin Chiang 
(liaison USA), Harumi Ueda (liaison Japan), Tom Speelman, 
Derk Pas (beiden liason Curaçao), Peter Borst (coördinator 
transport), René Meijaard, Theo Levering (beiden transport).

Secretariaatszaken:

Hetty Witvoet, Elly Melchers, Esther Mens, Monique Dreijer, 
Paola Beugeling (allen permanence), Madelon Cavé, Eveline 
Pedroli (beiden genodigden), Marjet van Genderen (catering 
kantine Kinheim), Elly Borst, Joke Keijer, Hanneke Wisseloo, 
Sander van Genderen, Aimee Kitchen, Lynn van den Heuvel, 
Sharon van Berkel, Bibi van Berkel (allen catering), Vincent 
Puite, George Sernee (beiden toernooi-arts).
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Organisatie:

Het bestuur van de Honkbal Week, oftewel het 
organisatie-comité bestond uit Guus van Dee (voorzitter), 
Leon Ravestein (toernooidirecteur), Maud Tromp 
(secretaris), Jaap Bonkenburg (pers&media), Dick 
Dortmundt (penningmeester) en Gerrit Ligtenberg 
(accomodatie&facilitair).

We bedanken ook umpires John Beltman, Jeffrey Bentsnijder, 
Niek Elshof, Edwin Louisa, Aad Otsen, Marco Taurello, Marek 
Vicar en Roy van de Wateringen, umpire commissioner Peter 
Brink, official scorers Jeanette van Drunen, Karin Pieneman 
en Marco Stoovelaar en scoring director Linda Steijger.

Verder bedanken we natuurlijk de mensen van het Rode 
Kruis, de bewaking en de standhouders.
Maar ook de mensen van het Nederlands Honkbal- en 
Softbal Museum en Hall of Fame (zoals Samuel de Leeuw, 
Elly Nijhuis, Suze van Breukelen, Frans Klozen).

En natuurlijk onze sponsors, partners en adverteerders.

Zonder jullie is een toernooi als dit niet mogelijk.

Bedankt, bedankt, bedankt.

Tot over twee jaar!


