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CBLE en BATC 
niet zonder onze 
vrijwilligers 
 
Goed, dan heb je de organisatie van je 
toernooi rond. Je weet ongeveer welke 
spelers er zullen verschijnen, pakken zijn 
in bestelling, en het is maar hopen op 
een beetje fatsoenlijk weer. Toch 
ontbreekt er dan nog één ‘onmisbare’ 
schakel in dit hele verhaal: de vrijwilligers 
die jou tijdens dit toernooi bijstaan met 
allerlei hand- en spandiensten. 
Bedenk maar eens even. Als er meer 
dan zestig kinderen twee maal per dag 
van eten moeten worden voorzien, moet 
iemand toch zorgen dat dit allemaal 
klaarstaat en een beetje netjes verloopt. 
Is een wedstrijd gespeeld, dan is het voor 
de volgende ploegen wel prettig dat het 
veld weer netjes wordt geveegd en dat 
de battersboxen weer net zo kraakhelder 
klaarliggen als een paar uur geleden. 
Wil je een lekker drankje bestellen of 
genieten van een ijsje, is het wel zo 
prettig dat er iemand staat die ze voor je 
pakt en afrekent.  
Ben je een buitenlandse speler en ben je 
dringend op zoek naar een veilige 
slaapplek, staan er zo gezinnen voor jou 
klaar die je in huis nemen. Ze zorgen dat 
jij goed je sport kunt bedrijven, zonder 
dat ze daar iets voor terug hoeven. Het 
feit dat jij het hier naar je zin hebt, zorgt 
bij de gezinnen voor genoeg voldoening. 
Speakers, officiële scoorders, 
scheidsrechters, bedieners van het 
scorebord, de schoonmaakploeg in de 
ochtend, het keukenpersoneel, de 
medewerkers van de loterij; stuk voor 
stuk mensen die graag hun steentje 
bijdragen aan het succes van de CBLE 
en BATC. 
Kortom, het moge duidelijk zijn. Dankzij 
al deze mensen draaien deze toernooien 
nu alsof ze nog nooit anders gedaan 
hebben. Het veelgehoorde geluid is dat 
ouders en kinderen tegenwoordig weg 
blijven als er gevraagd wordt om klusjes 
op te knappen. De vereniging Twins mag 
zich gelukkig prijzen met zo’n 
enthousiaste groep vrijwilligers, die alles 
in staat stellen om ervoor te  zorgen dat 
deze week honkbal een herinnering blijft 
voor de komende jaren. (MV) 
 

WE CAN DO IT ALL 

QUOTE OF THE DAY 
	  
‘I’m just a ballplayer 
with one ambition, and 
that is to give all I’ve 
got to help my club win. 
I’ve never played any 
other way’ 
	  
Joe	  DiMaggio	  
Outfielder	  New	  York	  Yankees	  
	  

Wethouder Janse opent tweede editie CBLE  
	   tering van de kleedkamers ook nog eens 400 

duizend euro wordt gefinancierd. Dus, zo sprak ze 
de spelers toe, kunnen jullie wellicht bij de 
volgende editie van de CBLE genieten van 
compleet nieuwe kleedkamers.  
Wijselijk liet wethouder Janse het gooien van de 
eerste bal over aan de technisch directeur van de 
KNBSB, Robert Eenhoorn. Hoewel hij enkele 
minuten voor aanvang nog stiekem had staan 
oefenen, blijkt een eerste bal toch iets van druk 
met zich mee te brengen. Laten we het er op 
houden dat de bal een klein beetje aan de 
buitenkant bleef hangen. (MV) 
 

CBLE FIELD – Temidden van 130 fanatieke 
honkballers goed uit je woorden komen. Het was 
vast niet de eerste keer dat de Oosterhoutse 
wethouder van Sport, Marian Janse, een grote 
groep moest toespreken. Het ging haar niettemin 
prima af. 
In de volledig Engelse speech wilde wethouder 
Janse vooral benadrukken dat de stad Oosterhout 
zich enorm inzet om als sportstad te zoeken naar 
verbeteringen voor de accommodaties. Miljoenen 
zijn er al uitgekeerd, waar ook Twins de nodige 
vruchten van heeft mogen plukken.  
Daarbij meldde de wethouder dat er voor de verbe-  
 

	  

	  

CBLE/HORBACH FIELD – En we zijn vertrokken. Nadat de jongste talentjes zondag al even 
mochten wennen aan de atmosfeer van dit toernooi, was het gisteren ook tijd voor de grote mannen 
om aan de slag te gaan voor de tweede editie van de Collegiate Baseball League Europe.  
Voor de één bekende herhaling van zetten, voor de ander een kennismaking met de Oosterhoutse 
honkbalcultuur. Iedereen, uit binnen- en buitenland beleeft dit toernooi op zijn eigen manier en zal na 
een week huiswaarts keren met eigen ervaringen. Sommigen hebben al mogen genieten van een 
eerste maaltijd in huiselijke kring, andere jongens maken zich al op voor een vrolijke avond, wellicht 
met een kleine alcoholische versnapering. Weer anderen duiken vroeg het bed in. Immers, vandaag 
staat er weer een wedstrijd op het programma. 
Voor de Battle At The Castle zal vandaag een belangrijke dag worden. Twee wedstrijden in een 
weekend, dat hebben een aantal jongens al meegemaakt. Maar nu, na twee dagen vol 
honkbalplezier, gaat de competitie gewoon verder met nieuwe wedstrijden. Misschien dat de spieren 
al iets strammer voelen en die geraakt werper van gisteren toch iets meer pijn doet dan je had 
verwacht. Nu komt het aan op bikkelen, hard blijven werken, maar vooral met volle teugen genieten! 



	  

Bombers na boeiend honkbalgevecht langs Cavaliers 

HORBACH FIELD - Het is al 
eerder gebleken deze week. 
De ploeg die zijn zenuwen het 
best in bedwang kan houden, 
wint. In een ware ‘battle of 
the titans’ toonden de 
Bombders zich net iets 
sterker op de belangrijke 
momenten. 
 
Outfield assists, harde triples, 
cruciale beslissingen en een 
spannend einde; de Bombers 
en de Cavaliers maakten er in 
de openingswedstrijd van 
maandag een waar spektakel 
van. Waar de Cavaliers na vijf 
slagbeurten dachten de 
overwinning binnen te slepen, 
trokken de Bombers van coach 
Kenneth Johnson toch aan het 
langste eind. 
Na drie slagbeurten namen de 
Bombers een comfortabele 5-0 
voorsprong. Hoogtepunt echter 
vormde de outfield assist van 
midvelder Scott Prins. Met 
Tijmen Peters sprintend naar 
de thuisplaat gooide de speler 
van Diamonds de bal in één 
streep naar thuis voor de derde 
nul van de inning. 
In het veld van de Bombers 
toonde Tyler Boersma zich een 
ware leider van het binnenveld. 
De korte stop, eveneens 
uitkomend voor de Diamonds, 
speelde zeer solide en zorgde 
ervoor dat iedere bal die zijn 
richting werd opgeslagen 
makkelijk tot nul werd verwerkt.  
Cavaliers’ coaches Kevin 
Roovers en Bart van Gils  
zagen hun team opstaan in de 
vierde inning. Met twee en drie 
bezet, nul uit zorgden, zorgden 
Bart Godefroy en Scott Prins  

 voor een lesje ‘baseball 
basics’.  Zelf gingen de spelers 
voor een nul naar de kant, maar 
brachten wel de bal in het 
binnenveld. Hierop scoorden 
Joris Timmer en Djemo van de 
Wetering.  
In de vijfde inning bogen de 
Cavaliers de 5-2 achterstand 
zelfs om in een 7-5 voorsprong. 
Cruciaal in deze inning was de 
drie slag van Thijs Rijpstra. Hij 
kreeg bij de stand van 5-5 zijn 
derde slagbal, liep al richting de 
dug-out, toen hij van zijn 
teamgenoten hoorde dat de bal 
was doorgeschoten. Alsnog  

spurtte hij naar het eerste honk. 
De scheidsrechter liet het spel 
begaan, waardoor Rijpstra wel 
voor nul aan de kant ging, maar 
hij zorgde er wel voor dat Van 
de Watering zijn Cavaliers op 
voorsprong kon zetten. 
Het slotakkoord was toch voor 
de Bombers. Bart Godefroy,  
die het werpen overnam de 
prima presterende Finn 
Blokker, incasseerde in één 
inning twee hits en drie 
veldfouten. Dat was voor de 
Bombers voldoende om de 
eindstand in hun voordeel om 
te buigen naar 7-8. 
. 

BOXSCORE BATC      
        
Bombers        R   H   E                      
3-1-1-0-3-x  =  8   10   4 
 
Cavaliers       R   H   E 
0-0-0-2-5  =    7   10   5 
 
 
Hitting 
 
Tyler Boersma 1.000, 2 Rbi 
Timme Köster 1.000 
---------------------------------------- 
Joris Timmer 1.000, 1 Rbi 
Scott Prins .667, 1 Rbi 
 

Net één inning teveel; Admirals ten onder in 
laatste slagbeurt tegen Bombers 
 HORBACH FIELD – ‘Deze wedstrijd had van mij 
wel negen innings mogen duren’, was de 
algemene mening van de toeschouwers nabij 
Horbach Field. Na zes slopende innings, 21 
honkslagen en  een totaal van 24 runs trokken 
de Bombers toch aan het langste eind: 11-13. 
 
Drie runs achter, twee runs voor, twee runs achter, 
twee runs voor. De finish wachtte pas in de zesde 
innning, maar zowel de Admirals als de Bombers 
zorgden al voor genoeg spektakel, voordat de 
finish überhaupt in zicht was. 
Na een 3-1 voorsprong in de eerste inning, leek er 
weinig aan de hand voor de Bombers. Werper 
Tyler Boersma, in 2.1 inning goed voor drie strike-
outs, leek alles onder controle te hebben. Maar in 
de derde gelijkmakende slagbeurt toonde de 
Admirals hun ware aard. Vier honkslagen en één 
fout  verder en plotseling ging de ploeg van coach 
Folkwin Lautenslager aan de leiding met 5-3. 
In het verdere verloop van de wedstrijd ontliepen 
de ploegen elkaar niets meer in aanvallend 
opzicht. beide teams scoorden in de vierde inning 
vier runs. Naast de vele honkslagen had Admirals 
werper Esra van den Berg af en toe wat controle -
problemen. Drie spelers mochten gratis naar het  
 
 

eerste honk door een hit by pitch. Ze hielden daar 
wel een pijnlijke schouder, rug of arm aan over. 
In de vijfde slagbeurt leek Thomas Kwakernaak de 
held aan Admirals kant te worden. Met twee uit, 
bracht zijn honkslag Tijn Verdonk en Onne van 
Gool over de thuisplaat.  Maar, net zoals in de 
eerste wedstrijd, hadden de Bombers nog wat 
extra energie over. Het was Haarlemmer Nolan 
Beugeling die met zijn honkslag in het rechtsveld 
Oleg Vettorato en Tyler Boersma zag scoren. In de 
laatste inning hield pitcher Mees Jansen de boel 
op slot en zorgde  ervoor dat de Bombers op dit 
moment aan kop gaan in de Battle At The Castle. 
 
BOXSCORE BATC 
Admirals R   H   E 
1-0-4-4-2-0 =        11   9   1 
 
Bombers R     H   E 
3-0-0-4-3-3 =  13   12   5 
 
Hitting 
Jeandro Tromp .500, 1 Rbi 
-------------------------------------------------------------------	  
Timme Köster 1.000 1 Rbi 
 

NU TE KOOP: 
TEAM-GEAR 
 
Support jij je ploeg door dik 
en dun? Wil jij op school met 
trots tonen dat je deel nam 
aan de BATC? Kan jij nooit 
meer zonder de Bombers, 
Cavaliers, Falcons of 
Admirals. Dan is nu je kans.  
Deze weken worden, tegen 
schappelijke prijzen, T-
shirts, jassen en hoodies 
verkocht. Speciaal voor de 
twee toernooien kun jij 
aangeven waar je gebruik 
van wil maken. Heb je een 
bijzondere maat, of wil je 
met trots één van de vier 
teams kunnen dragen, geef 
dit dan uiterlijk woensdag 
door aan John de Bie. Hij 
zorgt ervoor dat jij je 
bestelling uiterlijk vrijdag 
mee naar huis kan nemen.  



	  

WOK-OFF: Smits held van winnende Admirals 

CBLE FIELD – Een bekend 
gegeven. Hoe vaker een 
slagman uit gaat, hoe groter 
de kans op een hit in zijn 
volgende at bat. Voor 
Thomas Smits zal het een 
zorg zijn, hij bracht zijn 
Admirals de overwinning op 
de Bombers. 
 
Het is een traditie die is 
ontstaan op het Sportpark de 
Slotbosse Toren. Het tweede 
herenteam won een paar jaar 
geleden in de laatste inning en 
besloot afhaalchinees te halen 
als beloning voor de 
overwinning. Wellicht dat het 
late tijdstip een volledige 
maaltijd onmogelijk maakte, 
toch zal de overwinning zoet 
hebben gesmaakt. Want het 
zag er lange tijd niet naar uit 
dat de Admirals met een 
overwinning van het veld 
zouden stappen. 
In defensief opzicht heerste 
startende werper Timo van 
Ancum voor de Bombers. In de 
eerste vier innings. stond Van 
Ancum, normaal uitkomend 
voor hoofdklasser AdoLakers, 
slechts één run toe en gooide 
hij zelf zeven maal drie slag. 
Aanvallend maakte de ploeg 
van coach Jan Naterop goed 
gebruik van de wijdballen van 
Admirals’ starter Spencer 
Youmans. twee walks en drie 
hits zorgden na twee innings 
voor een 1-3 voorsprong voor 
de Bombers. 
Bij een 1-4 achterstand nam 
Meeuwis maatregelen. Hij 
verving Youmans voor Oscar 
Meuris. De reliever van 
hoofdklasser UVV stond in de  
 

resterende 3 1/3e inning geen 
punt meer toe.  
Vanaf de vijfde slagbeurt leken 
de Admirals te beseffen dat 
deze wedstrijd nog lang niet 
verloren was. Via een sacrifice 
fly van Mathew Smith en een 
kostbare fout was het verschil 
nog maar één punt. Reliever 
Peter Draganits, de Hongaarse 
vervanger van Van Ancum, 
hield knap stand in de zesde 
inning. met 2 en 3 bezet 
tekende hij met een strike-out 
en een pop-up voor het einde 
van de inning. 
Maar het venijn zat hem in de   

staart. Met één uit bereikte 
Anthony Vrolijk het tweede 
honk. met twee wild pitches van 
Bombers’ closer Stijn de 
Koninck scoorde Vrolijk de 
gelijkmaker.  
Het slotstuk was voor Smits. Na 
verantwoordelijk te zijn geweest 
voor vier nullen, raakte de 
eerste honkman de bal vol in de 
richting van het linksveld. 
Quentin Becquey, op het honk 
gekomen door vier wijd, 
scoorde vanaf het tweede honk  
het winnende punt en bezorgde 
daarmee de eerste wok-off van 
CBLE 2013. 

BOXSCORE CBLE      
        
Bombers        R   H   E                      
0-3-0-1-0-0-0   4   8    3     
 
Admirals        R   H   E 
0-0-1-0-2-0-2   5   7   0 
 
Hitting 
 
Justin van Zon .667 
Mick Molenaar .500, 2 Rbi 
---------------------------------------	  
Yuri Wang 1.000, 2bb 
Mathew Smith .500, 1 Rbi 
 
 

	  

Falcons’ pitching laten Cavaliers kansloos met elf strike – outs 

Drie hits te weinig voor een overwinning 
 
CBLE FIELD – Je kunt dit soort wedstrijden 
beter maar gehad hebben, dan heb je de rest 
van het toernooi nog de tijd om de opgelopen 
schade te herstellen. De Cavaliers maakten een 
valse start en werden overklast door een groep 
gretige Falcons: 0-9  
 
Coach Tony Klarberg lijkt tijdens de draft met de 
keuze voor Ben van Nuffel een prima zet te 
hebben gedaan. De Belgische starter, wonend in 
Antwerpen, verscheen vier innings op de heuvel 
en hoefde slechts één enkele hit toe te staan. Daar 
tegenover stond een totaal van zeven strike outs.  
Aan slag kreeg Van Nuffel de nodige hulp van zijn 
teamgenoten. Met name Tommy Smeets toonde 
aan dat hij uitstekend met de druk van de clean-up 
spot om kan gaan. In de eerste inning sloeg hij 
Urving Kemp over de thuisplaat, en in de vierde 
inning sprokkelde hij nog eens twee rbi’s bij elkaar. 
Daarbij maakten de Falcons gebruik van ieder 
foutje dat de Cavaliers defensie maakte. Startende 
werper Daniel Belding moest lijdzaam toezien de 
veldfouten direct werden afgestraft. Vier innings 
leverde een 0-8 tussenstand op.  
Hoewel Cavaliers’ coach Bill Froberg via wissels 
het tij nog wilde keren, leek het onbegonnen werk. 

De pitchingstaff van de Falcons lijkt goed op elkaar 
afgestemd, Ondra Schwarz, Kjeld de Lincel en 
Maikel Berghmans gaven gezamenlijk slechts twee 
hits en één keer vier wijd op. Martin Andonov 
bepaalde de eindstand op 0-9 
Gelukkig voor de Cavaliers is er vandaag weer een 
dag om deze wedstrijd zo snel mogelijk weg te 
spoelen. Mochten ze een kans willen behouden op 
de eindoverwinning in deze editie van de CBLE, 
zal winst noodzakelijk zijn tegen de Bombers.. 
 
BOXSCORE CBLE 
 
Falcons  R    H    E 
2-2-0-4-0-0-1 9     6    0 
 
Cavaliers R    H    E 
0-0-0-0-0-0-0 0     3    4 
 
Hitting 
 
Tommy Smeets .500, 3 Rbi 
Urving Kemp .400, 2 Rbi 
------------------------------------------- 
Michael Riekerk .500 
Tomi Radvanyi .500 
 

KiKa Loterij vindt 
gretig aftrek bij 
publiek CBLE 
 
CBLE FIELD – In de tweede 
editie van de Castle Yard 
Chronicle was te lezen dat 
iedere dag een loterij 
plaatsvindt voor de stichting 
Kinderen Kankervrij. Wel nu, 
dat hebbe we geweten. Alleen 
al op de eerste dag is er ruim 
140 euro opgehaald met de 
verkoop van deze loten, 
waarvoor hulde aan alle 
deelnemers. Ook vandaag 
zullen de mensen van de loterij 
weer op de tribunes te vinden 
zijn. Koop een lot, steun KiKa 
en win een mooie prijs! 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  

	  

BULL – PEN 
 

Het kan gaan om een rugnummer, 
zijn manier van slaan, het 
ouderwetse honkbalplaatje van 
vroeger of de eerste wedstrijd die 
je ooit zag. Posters boven je bed, 
met mazzel een gesigneerde bal 
of knuppel. Alleen de echte 
geluksvogels hebben ze ooit 
ontmoet. Maar je honkbalidool 
speelt doorgaans in Amerika. De 
kans op een ontmoeting, die is 
eerder nihil dan gering. 
Maar gelukkig hoeven de 
BATC’ers niet ver te zoeken voor 
een echte held. Goede 
honkballers spelen slechts tien 
meter van Horbach field. Jongens 
kunnen zich deze week vergapen 
aan de enorme swing van Berry 
van Donselaar, de harde fastball 
van Oscar Meuris of het bizar 
hoge rugnummer van Gino 
Hendricx. Het fijnste, je kunt ze zo 
ontmoeten. Voor je het weet sta je 
oog in oog met je favoriete speler 
van de CBLE.  
Misschien spelen jullie in 
hetzelfde team of speelt hij op 
dezelfde positie. En wie weet, 
voor je er erg in hebt, worden die 
jongens toppers in de hoofdklasse 
of spelen ze straks in de MLB. 
Iedereen heeft zo zijn eigen 
kenmerken. Mijn personlijke 
voorkeur? De naam. Een naam 
die er uitspringt, heeft bij mij 
sowieso een streepje voor. Ook 
bij de CBLE komen er weer 
enkele pareltjes voorbij. Wat te 
denken van Alexander 
Omiencienski, , Quentin Becquey 
of Lauren Salcedo Valdez. Die 
doen niet denken aan een  
honkballers, maar aan schrijvers, 
ontdekkingsreizigers of acteurs. 
Mijn vriendin en ik willen graag 
een kat als huisdier. Zij zit te 
twijfelen tussen Jackie of Moes. 
Maar mijn keus staat al jaren vast, 
al weet m’n vriendin het nog niet. 
Ze mag zeuren wat ze wil, maar 
binnenkort loopt er gewoon een 
Yastrzemski door het huis. (MV) 
 

‘Honkbal is geen einddoel, maar een instrument’ 

HORBACH FIELD – Je moet 
nog beginnen aan de 
middelbare school en dan 
heb je een Amerikaanse 
coach die alleen maar Engels 
praat. Dat is even wennen 
voor de Bombers van de 
BATC. Een coach die er eigen 
ideeën op nahoudt. “Winnen 
of verliezen is totaal niet 
belangrijk, het is slechts een 
bijproduct.” 
 
Tijmen Peters stormde op de 
thuisplaat af, maar de catcher 
tikte hem precies op tijd. Half in 
tranen werd hij gerustgesteld 
door Bombers-coach Kenneth 
Johnson. “Waarom zou je gaan 
huilen voor al deze mensen? je 
hebt net een prachtige actie 
gemaakt. Ik stuurde je door, 
dan heb jij toch niets verkeerds 
gedaan?” 
Sinds 2012 probeert Johnson 
met zijn Round-Trip Baseball 
Institute (inderdaad, RBI) 
kinderen beter te leren 
honkballen. In zijn thuisstaat 
Georgia probeert de voormalige 
officier van de US Air Force  
kinderen wijze lessen bij te 
brengen en gebruikt honkbal 
daarbij als nuttig instrument. 
“In mijn concept probeer ik 
jongens vanaf twaalf jaar beter 
te maken. Maar op zo’n leeftijd 
moet je beginnen bij de echte 
‘fundamentals’. Goed luisteren, 
respect hebben voor elkaar, 
maar vooral zelf de 
verantwoordelijkheid durven 
nemen voor je acties. Daar heb 
je niet alleen iets aan op een 
honkbalveld, Die principes heb 
je ook nodig in het echte leven.” 
Johnson werkt volgens zijn 
eigen ontwikkelde R.E.A.D 
methode. “Respect, Effort, 
Accountability en Discipline. 
Respect voor het spelletje, je 
teamgenoten, je ouders die dit 
mogelijk maken. Het zijn alle- 
  

maal belangrijke aspecten. 
Voor zijn honkbalteam voert 
coach KJ eerst persoonlijke 
gesprekken. Niet met de 
kinderen, maar met de ouders. 
“Ook zij moeten zich voegen 
aan de regels die door mij 
gesteld worden. Kinderen 
kunnen op het veld nog zo 
goed naar mij luisteren, is de 
situatie thuis anders, leren ze 
niets. Daarom zijn het de 
ouders, niet de kinderen die bij 
mij een contract  ondertekenen. 
Zij moeten akkoord gaan met 
de manier waarop ik hun zoon 
beter wil maken.” 
Johnson is enorm te spreken 
over de kwaliteit van het spel 
tijdens de BATC. “Als ze dit in  

Amerika zien, zullen ze versteld 
staan. Maar wil je honkbal 
populairder maken in 
Nederland, zit er maar één ding 
op, meer velden aanleggen. Zo 
heeft ‘soccer’ in de VS enorm 
aan populariteit gewonnen.” 
Over een week vertrekt 
Johnson weer naar de VS, 
maar hij hoopt dat zijn contact 
met Twins niet verdwijnt. “Het 
zou toch prachtig zijn als er een 
groep Nederlandse honkballers 
bij ons een toernooi komt 
spelen. In totaal zijn er zo’n 
dertig honkbalteams bij ons in 
de regio. Als wij nu eens een 
toernooi organiseren, met een 
team uit Oosterhout, dat moet 
toch mogelijk zijn?”  
	  

Programma CBLE Dinsdag 09-07 
15:00 CBLE wedstrijd 3: Bombers – Cavaliers 
19:00 CBLE wedstrijd 4: Falcons – Admirals 
 
 
 

Programma BATC Dinsdag 09-07 
9:00 ROMA Baseball Clinics 
12:00 Lunch 
13:30 BATC wedstrijd 5: Admirals – Cavaliers 
17:00 Diner 
18:00 BATC wedstrijd 6: Falcons - Bombers   
 


