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The Castle Yard Chronicle 

Nummer 1                      Zondag 7 juli 2013  

BATC: it’s all 
for the kids  
OOSTERHOUT - December 2012 was 
het hoge woord eruit. Er gaat een Little 
league versie komen van de Collegiate 
Baseball League Europe (CBLE). In de 
zomer ervoor was ik als manager van de 
CBLE Bombers onderdeel van een 
baseball experience die ik niet snel zal 
vergeten. Een week lang nergens anders 
mee bezig zijn en je laten bedwelmen 
door baseball smiles. Dat concept 
verdiende een terechte uitbreiding. 
De blueprints voor het toernooi lagen  al 
klaar. De CBLE van Jan Maarten Kops 
hoefde alleen omgebouwd te worden 
naar Little League. Spelers kunnen zich 
individueel inschrijven voor een toernooi 
en worden ingedeeld in een van de vier 
deelnemende teams. Blitse shirts, zelf je 
rugnummer kiezen en top coaches om 
ervoor te zorgen dat je als speler ook 
echt iets opsteekt.  
Nog even een naam verzinnen: “de strijd 
bij het kasteel” – The Battle at the Castle! 
Dat doet recht aan ons unieke 
honkbalcompex!  
Na een flinke promotiecampagne 
stonden er uiteindelijk meer dan genoeg 
spelers op de lijst, zelfs een Amerikaanse 
coach die met twee spelers speciaal voor 
ons toernooi uit Atlanta overkomt.  
Het blijkt weer dat als er leuke dingen 
gebeuren er mensen opstaan die ineens 
belangeloos willen meehelpen: het eten 
te verzorgen, bardiensten draaien, de 
velden prepareren, coachen, een prijs, 
sponsoren, een dagelijkse krant maken, 
scheidsrechteren, de administratie doen, 
fotos en video’s maken...alles kan en 
iedereen doet. Fantastisch. Dat geeft een 
bak energie terug en daarmee nog meer 
vastberadenheid om er samen speciaal 
voor de spelers iets moois van te maken. 
Want als zij het mooi vinden dan is het 
toernooi geslaagd. Lachende spelers op 
het veld levert lachende mensen langs 
het veld en dat zet onze sport positief in 
de etalage. Moet ieder kind niet weten 
dat honkbal echt heel gaaf is? So let’s 
turn on the show, bring out the baseball 
smiles and make memories. The Battle is 
about to begin! Veel plezier mensen. 
 
Paul Bun  
BATCbaseball@gmail.com 
 

2 logo’s, 1 gedachte 

OOSTERHOUT -  De weergoden zullen het weten. Het enige wat wij de komende week uit de lucht 
verwachten zijn vallende honkballen. Na maanden van voorbereiding, de sollicitaties, de draft en de 
werkzaamheden aan de velden kunnen we van start. Vanaf komende maandag gaan ruim 130 spelers uit 
binnen- en buitenland de sportieve strijd met elkaar aangaan op de velden van de Slotbosse Toren. Met 
de gedachte aan een volle week honkbalplezier, wenst de Castle Yard Chronicle jullie allemaal  een 
geweldig toernooi. Let’s Play Ball.  	  

QUOTE OF THE DAY 
	  
‘You gotta be a man 
to play baseball for a 
living, but you gotta 
have a lot of little boy 
in you, too.’ 
	  
Roy	  Campanella	  
Catcher	  Brooklyn	  Dodgers	  
	  

Een succesvol toernooi verdient een opvolger 
	  OOSTERHOUT - Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal het CBLE toernooi worden gespeeld op het 
veld van Twins. Van 8 juli t/m 12 juli zullen jonge topspelers uit tien  landen uitkomen voor de Admirals, 
Bombers, Cavaliers en Falcons. Ondanks het dramatische weer van 2012, werd het evenement met veel 
enthousiasme ontvangen bij spelers, scheidsrechters, coaches en vrijwilligers.  
We verwachten dat deze editie mede dankzij het voorspelde weer, nog beter zal worden. We hebben 
Robert Eenhoorn bereid gevonden om de eerste bal van het toernooi te gooien en de Oosterhoutse 
wethouder van Sport en Cultuur, Marian Janse, zal het toernooi openen. Veel spelers van vorig jaar zijn 
teruggekeerd naar Oosterhout. de MVP van vorig jaar, Mathew Smith is weer van de partij, ditmaal in een 
shirt van de Admirals. Verder zal ook Jesse Aussems deelnemen. Hij maakte deze week op het WPT zijn 
debuut in het Nederlands team.	  De hoofdcoaches voor dit jaar zijn Martijn Meeuwis voor de Admirals, Jan 
Naterop voor de Bombers, Bill Froberg voor de Cavaliers en Tony Klarberg voor de Falcons.  
Ik wens jullie allemaal een prachtige week toe op Sportpark de Slotbosse Toren.  
Jan Maarten Kops - info@cble.org 
 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	  	  	  	  	  

 Coaches        Coaches 
 #16  Shurty Tremus,        # 1  Folkwin Lautenslager 
 #22  Anthony Vrolijk       #     Bart Hanegraaff      
         # 44 Bart in den Kleef 
  
Spelers         Spelers 
 # 1  Obed Hernandez (P/C/2B) Spijkenisse, NL    # 2 Luke van Roosmalen (P/C/SS) Rosmalen, NL   
 # 2  Tyriq Kemp (2B/SS/P) Rotterdam, NL     # 3 Onne van Gool (1B/P/OF) Oosteind, NL   
 # 4  Tim Toornvliet (P/3B/LF) Barendrecht, NL    # 5 Tijn Verdonk (P/1B/SS) Etten Leur, NL   
 # 5  Pim Vijfvinkel (C/SS/OF) Rhoon, NL     # 7 Thomas Kwakernaak (SS/CF/3B) Amstelveen, NL  
 # 7  Mick Vos (P/SS/1B) Oude Tonge, NL     # 9 Koen Postelmans (P/SS/CF) Moergestel, NL 
 # 9  Joey van der Zouwen (2B/SS/RF) Rhoon, NL    # 12 Esra van den Berg (P/2B/OF) Oosterhout, NL 
 # 9  Marvin Jakobus (1B/OF/C) De Meern, NL    # 16 Kai van Baal (P/3B/OF) Oosterhout, NL  
 # 11 Timothy Rojas (P/SS/2B) Zoetermeer, NL     # 19 Tjeerd Heessels (C/2B/SS) Moergestel, NL 
 # 13 Christopher Lee (2B/OF/P) Alpharetta GA, USA   # 27 Max Roest (P/1B/CF) Almere, NL   
 # 14 Amar van Zwieten (P/1B/OF) Utrecht, NL    # 28 Deante Johnson (OF/1B/P) Alpharetta GA, USA 
 # 17 Sydney Hoeverts (SS/2B/P) Zoetermeer, NL    # 32 Jael Veldwachter (C/P/3B) Amsterdam, NL   
 # 18 Matsu Molendijk (1B/SS/P) Ooltgensplaat, NL     # 51 Jeandro Tromp (P/1B/OF) Zwolle, NL    
 # 28 Joel Hernandez (P/C/2B) Spijkenisse, NL    # 55 Arthur Peer (P/2B/OF) Amsterdam, NL 
 # 38 Cody Hendriks (3B/SS/2B) Utrecht, NL    # 56 Carsten Balk (3B/LF/2B) Bloemendaal, NL 
 # 99 Sander Bron (P/SS/1B) Ridderkerk, NL         
 
  

    
 
 Coaches        Coaches 
 # 9  Kenneth ‘KJ’ Johnson       # 55 Kevin Roovers 
 # 1 Patrick van Gool       # 5 Bart van Gils 
 # 14 Jerzy van Gool 
  
Spelers         Spelers 
 # 2 Thijmen Peters (C/2B/SS) Oosterhout, NL    # 2 Renzo van Kranen (2B/SS/OF) Huizen, NL 
 # 5 Sjoerd van Stralen (P/3B/LF) Etten Leur, NL    # 7 Kars Sieben (C/CF/3B) Oosterhout, NL 
 # 8 Gijs van Zalingen (LF/3B/C) Oosterhout, NL    # 10 Oskar Debije (P/C/LF) Eindhoven, NL 
 # 11 Nolan Beugeling (P/CF/SS) Haarlem, NL    # 11 Tariq Biervliet (1B/SS/P) Amsterdam, NL 
 # 12 Tyler Boersma (P/SS/2B) Alkmaar, NL    # 12 Djemo van de Wetering (P/2B/SS) Castricum, NL 
 # 13 Marnix Ruben (SS/P/CF) Dordrecht, NL    # 13 Finn Kops (P/SS/OF) Oosterhout, NL 
 # 15 Mees Jansen (P/2B/OF) Amsterdm, NL    # 16 Joris Timmer (2B/SS/OF) Nieuw-Vennep, NL 
 # 18 Owen O’Brien (SS/2B/3B) Almere, NL    # 19 Ayran Araya Lemaire (2B/SS/OF), Amsterdam, NL  
 # 23 Jelle Bing (P/3B/OF) Heerhugowaard, NL    # 20  Jelger Algra (C/3B/P) Badhoevedorp, NL 
 # 34 Luuk Bun (SS/2B/OF) Oosterhout, NL    # 21 Thomas de Wit (P/SS/3B) Etten Leur, NL 
 # 56 Timme Köster (C/1B/LF) Nieuwegein, NL    # 26 Finn Blokker (P/SS/3B) Heiloo, NL    
 # 66 Naut Kragt (P/2B/1B) Badhoevedorp, NL    # 29 Thijs Rijpstra (P/3B/OF) Oosterhout, NL 
 # 68 Oleg Vettorato (P/OF/3B) Amstelveen, NL    # 31 Bart Godefroy (P/CF/3B) Oosterhout, NL 
 # 89 Zion Ludowika (SS/C/1B) Edegem, BE    # 32 Scott Prins (P/2B/OF) Badhoevedorp, NL   
         # 63 Maxim Mulder (C/SS/CF) Moergestel, NL 

INTRODUCTION: Deelnemers Battle At The Castle 



	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	   	  	  	  	  	  

 Coaches        Coaches 
 # 42 Tony Klarberg  ,      # 33  Martijn Meeuwis 
 # 3 Remco Gorisse        # 17     Marcel Aerts      
 
 Spelers         Spelers 
 # 2 Urving Kemp (IF) Rotterdam, NL      # 1 Quentin Oexner (C) Clermont FL, USA  
 # 5  Kevin Verroen (IF) Rotterdam, NL     # 2 Danny Stolk (P) Dordrecht, NL   
 # 7  Petr Nikl (P) Olomouc, CZE      # 3 Roy de Milde (OF) Etten Leur, NL  
 # 8  Bram Grooten (OF) Eindhoven, NL     # 4 Mathew Smith (IF) Adelaide, AUS  
 # 11  Rick van der Post (P) Den Haag, NL     # 5 Christopher Gé (IF) Son & Breugel, NL 
 # 14 Thijs Steenwijk (P) Tilburg, NL     # 11 Yuri Wang (IF) Oosterhout, NL 
 # 17 Ben van Nuffel (P) Antwerpen, BEL     # 13 Jeremy Ishak (P) Oosterhout, NL 
 # 22 Kjeld de Lincel (P) Heerhugowaard, NL    # 16 Anthony Vrolijk (IF) Schiedam, NL 
 # 27 Raoell Kortstam (OF) Almere, NL     # 16 Spencer Youmans (P) Montgomery AL, USA  
 # 28 Tommy Smeets (IF) Oosterhout, NL     # 18 Oscar Meuris (P) Amsterdam, NL 
 # 31 Martin Andonov (P) Blagoevgrad, BGR    # 30 Thomas Smits (IF) Hilversum, NL   
 # 32 Suri Betrian (IF) Rotterdam, NL     # 31 Brian van Gaever (P) Ekeren, BEL   
 # 34 Bart Janssen (C) Breda, NL      # 42 Berry van Donselaar (IF) Zwijndrecht NL 
 # 43 Rick Heijman (P) Utrecht, NL     # 44 Bart in den Kleef (IF) Oosterhout, NL 
 # 51 Matthew Lata (P) Antwerpen, BEL     # 45 Laurens Salcedo Valdez (P) Rotterdam, NL   
 # 66 Ondra Schwarz (P) Olomouc, CZE     # 48 Gustaf Westerholm (OF) Leksand SWE 
 # 72 Mattias Fager (C) Leksand, SWE     # 55 Quentin Becquey (P) Paris, FRA 
 # 89 Maikel Berghmans (P) Breda, NL     # 90 Gino Hendricx (C) Wuustwezel, BEL 

    
 
 Coaches         Coaches 
 # 10 Jan Naterop       # 1 Bill Froberg  
 # 2 Etienne Rijnbergen      # 3 Dene Guillot  
 
 Spelers         Spelers  
 # 3 Timo van Ancum (P) Delft, NL     # 2 Kim van Lavieren (P) Deventer, NL   
 # 4 Stijn de Koninck (P) Breda, NL     # 5 Cecil Comenencia (C) Arnhem, NL                  
#  5  Rikkert Kempen (IF) Oosterhout, NL     # 7  Victor Croneld (OF) Stockholm, SWE             
#  7 Mick Molenaar (OF) Oosterhout, NL     # 8  Paul Lankwarden (P) Apeldoorn, NL 
 # 9 Austin Coble (P) Houston TX, USA     # 9 Tomi Radvanyi (IF) Jánossomorja, HUN 
 # 11 Barry Mastenbroek (IF) Almere, NL     # 11 Gianni Frolijk (IF) Amstelveen, NL  
 # 12 Pär Axelsson (IF)  Eskilstuna, SWE     # 11 Kevin Möller (OF) Dortmund, DLD 
 # 14 Tim Niekerk (P) Gerkesklooster, NL     # 15 Jesse Aussems (IF) Oudkarspel, NL 
 # 15 Trevor Thorstensen (OF) New York NY, USA    # 19 Jarreau Martina (C) Tilburg, NL  
 # 18 Stijn van der Meer (IF) Rosmalen, NL     # 23  Rossini Frolijk (IF) Amstelveen, NL 
 # 19 Stijn Janssens (C) Mortsel, BEL     # 24 Louie Sienders (OF) Dordrecht, NL 
 # 21 Peter Draganits (P) Mosonmagyaróvár, HUN    # 31 Cedric Desmedt (P) Brussel, BEL   
 # 22 Justin van Zon (OF) Veldhoven, NL     # 34 Daniel Belding (P) Holbrook NY, USA 
 # 25 Jordan Illis (OF) Amsterdam, NL     # 44 Mitchell Berghmans (P) Breda, NL 
 # 28 Brandon Rijnbergen (IF) Maarssen, NL    # 69 Carlos Tavarez (P), Tilburg, NL 
 # 35 Alexander Omiencienski (IF) Sindelfingen, DLD   # 75 Jimmy Froberg (IF) Bilthoven, NL 
 # 51 Skip Visser (C) Amsterdam, NL     # 88 Mike Ruitenburg (P) Utrecht, NL 
 # 54 Gilian van Lith (P) Apeldoorn, NL      
 # 74 Petyo Petkov (P) Dupnitsa, BGR 

INTRO Deelnemers Collegiate Baseball League Europe 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  

	  

BULL – PEN 
 
Je hebt ze lang, kort, in zakjes, 
pakjes, builen of in kleine 
blikjes. De merknamen behoren 
tot de mooiste ter wereld: 
Husky, Cotton Boll of Red Man. 
Echte kenners weten het waar 
ik het over heb: pruimtabak, in 
de volksmond chew. 
Eind negentiende eeuw startte 
spelers in de Verenigde Staten 
met deze bizarre gewoonte, al 
was het vooral om hun mond 
(en handschoen), vochtig te 
houden op de droge velden. Met 
de komst van sigaretten in de 
20e eeuw werd het spul nog 
populairder.  
Maar dankzij de anti-rook lobby 
in Amerika, steeg ook het aantal 
tegenstanders van dit spul. 
Honus Wagner, één van de 
eerste spelers die ooit in de Hall 
of Fame werd opgenomen, was 
er zo eentje. In 1909 verbood hij 
de American Tobacco Company 
om zijn afbeelding op pakjes 
sigaretten. Hij wilde het niet op 
zijn geweten hebben dat dankzij 
hem kinderen startte met roken. 
In de Minors is het al sinds 1993 
verboden om pruimtabak te 
consumeren tijdens wedstrijden. 
In de Major League bestaat er 
een pruim-verbod in pre- en 
postgame interviews, maar 
tijdens wedstrijden is het nog 
toegestaan, zolang het blikje 
maar niet in beeld is.  
Het ziet het er eigenlijk ook niet 
uit. Wie vindt het nu prettig om 
te kijken naar een met bollen 
wangen kauwende, bruine 
klonten spugende linksvelder?  
honkbalcultuur; het is en blijft 
een sport vol traditie. Maar dan 
nog, misschien is het aardig, 
met de jeugdige honkballers van 
de BATC aanwezig, om deze 
week het goede voorbeeld te 
geven en deze slechte 
gewoonte eens opzij te zetten. 
Al is het maar ter ere van die 
Honus Wagner. (MV) 
 

Defense topprioriteit één voor coach Bombers 

OOSTERHOUT – Nee, Jan 
Naterop hoefde niet lang na 
te denken toen hem werd 
gevraagd of hij als ‘acting 
manager’ aan de slag wilde 
voor de Bombers. “Het is een 
ideale combinatie. ’s 
Ochtends een beetje werken 
en ’s middags en ’s avonds 
lekker met honkbal bezig 
zijn.” 
 
De voormalig speler van 
Neptunus, Sparta/Feyenoord 
en Twins is erg te spreken over 
de opzet van de CBLE. “Je 
merkt dat er hier een boel 
jongens op een hoog niveau 
spelen. Sommige spelen in de 
top van de overgangsklasse, 
andere hebben al hun 
opwachting gemaakt in de 
hoofdklasse. Dan heb je het 
gewoon over goede spelers.” 
Maar wat maakt de CBLE nu zo 
bijzonder? “Het is de bereidheid 
van spelers om te komen,” 
aldus Naterop. “Stuk voor stuk 
willen deze jongens spelen. Bij 
de vorige editie kwamen teams 
af en toe een mannetje tekort. 
Dan stonddirect iemand klaar 
om zijn plek weer in te nemen. 
Alle spelers zijn hier in de 
eerste plaats gekomen om te 
honkballen. Ze zien dit niet als 
een of ander uitstapje om te 
kunnen zuipen.” 
Naterop heeft tijdens de draft 
op 23 maart ingezet op een 
sterke werpersstaf en denkt 
met zijn team zeker een gooi te 
kunnen doen naar de eerste 
plaats. De oud-werper blijft 
dicht bij zijn eigen specialiteit 
als het om honkbal gaat. “Het 
klinkt cliché, maar good pitching 
beats good hitting. Ik heb een 
flinke staf aan werpers tot mijn 
beschikking, al blijft het 
natuurlijk lastig dat je veel 
spelers niet in het echt aan het 
werk hebt gezien.”    
  

Toch waakt coach Naterop voor 
het feit dat spelers dit toernooi 
met een blessure verlaten. “Al 
mijn pitchers werken hier met 
een pitchcount. Ze hebben er 
niets aan als ze met een 
overbelaste schouder terug 
moeten keren naar hun club. 
Daarom heb ik, voor zover dat 
mogelijk was,  vooral gezocht 
naar ‘slag-gooiers. Hou de 
pitchcount laag, zorg voor een 
goede catcher achter de plaat 
en we zijn al een heel eind. Ik 
heb onlangs Austin Coble 
enkele innings zien gooien. Dat 
zag er goed en degelijk uit. Die 
kans ons aardig in de wedstrijd 
houden, zonder dat we heel 
veel punten hoeven te scoren.” 

Een overwinning is leuk, maar 
Naterop zal niet het uiterste van 
zijn jongens vergen om te 
winnen. “Winst aan het eind 
van het toernooi is voor mij 
geen prioriteit nummer één. Als 
ik zie dat m’n jongens goed 
honkbal spelen en aan het eind 
van de week dingen hebben 
opgepikt, ben ik tevreden. 
Iedereen speelt het spelletje op 
een andere manier en het is 
mooi om dat te zien bij zo’n 
toernooi als dit. Daar maak ik 
me absoluut niet druk om. Wij 
gaan gewoon proberen te 
winnen en met het team dat we 
hebben samengesteld, ben ik 
er zeker van dat we een goede 
kans maken. (MV) 

	  

Programma CBLE Maandag 08-07 
13.00 Warming up Admirals – Bombers 
14:30 Openingsceremonie, eerste bal door Robert Eenhoorn 
15:00 CBLE wedstrijd 1: Admirals – Bombers 
19.00 CBLE wedstrijd 2: Cavaliers - Falcons 
 
 

Programma BATC Zondag 07-07 
10:00 Binnenkomst spelers 
11.00 Training: play catch en batting practice 
12.30 Lunch 
13.00 Opening Horbach Field, spelers presentatie 
13:30 BATC wedstrijd 2: Caveliers – Falcons 
15:30 BATC wedstrijd 4: Falcons -  Admirals 
17:00 Diner (tot 18:00)  
 


