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Timme Köster 
eerste winnaar 
Home Run Derby 
HORBACH FIELD – Een smerige wind 
uit het noorden verpeste gistermiddag 
bijna de eerste editie van de SieMatic 
Home Run Derby. Timme Köster, 
maakte een goede aanpassing in zijn 
swing, zodat hij zich als eerste tot 
Home Run King mocht laten kronen. 
 
Na het einde van de reguliere competitie 
maakten veel spelers en ouders zich 
gisteren op voor het toetje van de dag: 
De Home Run Derby. De thuisplaat werd 
iets naar voren gehaald, maar toch bleef 
het een moeilijke klus om de bal 
voldoende ‘airtime’ te geven. 
Twaalf spelers mochten hun geluk 
beproeven op Horbach Field. Maar al 
snel viel het op dat lang niet iedereen de 
mogelijkheid had om goed uit te halen. 
Powerhitters als Tyler Boersma, Finn 
Kops en Jaël Veldwachter kregen het 
niet voor elkaar om de bal over de 
hekken te krijgen. In ronde nummer twee 
bleven nog vijf kandidaten over voor de 
titel. Thomas Kwakernaak, Tjeerd 
Heessels en Jelle Bing eindigden samen 
op de derde plaats met drie home runs. 
De finale werd een onderonsje tussen 
Sydney Hoeverts (Falcons) en Timme 
Köster (Bombers). Nadat Hoeverts één 
home run sloeg in zijn beurt, ramde 
Köster binnen korte tijd twee ballen over 
de hekken.  Dat leverde de titel op van 
SieMatic Home Run Derby-winnaar.  
. 

Geen verliezers 

QUOTE OF THE DAY 
	  
‘Baseball is like 
driving a car, it’s the 
one who gets home 
safely that counts’ 
 
 
	  
Tommy	  Lasorda	  
Manager	  Los	  Angeles	  Dodgers	  
	  

Martin Andonov naar ziekenhuis vervoerd 
 de stand op dit moment	  

CBLE FIELD – Het was schrikken voor de 
bezoekers van de avondwedstrijd op de 
CBLE. Werper Martin Andonov verliet na 1 
1/3e inning de heuvel vanwege een 
verdraaiing in zijn rug. Hoewel hij op eigen 
kracht het veld verliet, zag het er toch niet al 
te best uit. 
Toen de Bulgaar even later aangaf dat hij 
geen gevoel meer had in zijn benen, werd er 
direct contact opgenomen met het ziekenhuis. 
Een ziekenwagen moest er aan te pas komen 
om de speler naar het Amphia ziekenhuis, 
locatie Molengracht, in Breda te vervoeren om 
na te gaan wat er met hem aan de hand was. 
Kort na de wedstrijd werd bekend dat 
Andonov het ziekenhuis dezelfde avond nog 
mocht verlaten. De blessure lijkt mee te 
vallen, maar hij zal ,naar alle 
waarschijnlijkheid, niet meer in actie komen 
op de CBLE. (MV) 
 

	  
HORBACH FIELD – Sinds wanneer eindigt een honkbalwedstrijd in een gelijkspel? We dachten 
toch dat het fijne van deze sport was dat er altijd één winnaar en één verliezer was. Nee dus, want 
in de ochtendwedstrijd van de Battle at the Castle eindigde de ontmoeting tussen de Bombers en 
de Admirals in 8-8. Maar iedereen was het erover eens. Coaches, supporters van beide ploegen, 
neutrale toeschouwers, ze vonden allemaal dat deze wedstrijd eigenlijk geen verliezer verdiende. 
Of het nu ging om pitching, hitting, defense: alles facetten waren tot in perfectie aanwezig. 
Natuurlijk, nobody’s is perfect, maar deze wedstrijd zat wel verdomd dicht tegen perfectie aan. 
Door de eerst overwinning van de Cavaliers op de Bombers blijft het in dit toernooi nog ongemeen 
spannend. Vandaag en vrijdag zal pas worden bepaald wie er in de finale staan, waar van de drie 
teams er eentje zal moeten sneuvelen. Wie o wie mag zich morgenavond rond zeven uur de 
winnaar noemen van de eerste Battle At The Castle?  
 

	  



 

BATC ziet eerste ‘tie’ tussen Bombers en Admirals 

HORBACH FIELD - Voor het 
eerst dit toernooi was er deze  
ochtend geen zonneschijn te 
bespeuren. Gelukkig 
verwarmden de Bombers en 
de Admirals de aanwezige 
fans met een geweldige 
wedstrijd. Goede defensieve 
acties, solide pitching en een 
waardig slot; deze wedstrijd 
verdiende eigenlijk geen 
verliezer. Dat gebeurde ook 
niet: 8-8. 
 
Het leek er even op alsof de 
Bombers de nederlaag van 
dinsdagavon niet helemaal 
hadden verwerkt. De Admirals 
maakten dankbaar gebruik van 
de stroeve defensieve start, 
waarna Thomas Kwakernaak 
via een rbi-single de stand op 
0-4 bracht. 
Wellicht was die honkslag de 
wake-up call voor de ploeg van 
coach Kenneth Johnson. 
Marnix Ruben startte de tweede 
inning met een driehonkslag en 
scoorde op de geslagen bal van 
Naut Kragt. In diezelfde inning 
scoorden Nolan Beugeling en 
Thijmen Peters op één 
doorgeschoten bal, zodat na 
twee innings de stand volledig 
in evenwicht was: 4-4. 
Dat was het startsein voor 
misschien wel de kwalitatief 
beste wedstrijd van de  tot nu 
toe. De pitchers wierpen de ene 
slagbal naar de andere, nullen 
werden zonder veel problemen 
gemaakt en het enthousiasme 
spatte van de spelers af. 
Immers, een overwinning zou 
de kans op een finale enorm 
vergroten. Jeandro Tromp, 
Carsten Balk (harde single) 
 

en Kwakernaak brachten de 
Admirals de naar 4-7 voor, 
waarna de Bombers in twee 
slagbeurten de stand weer 
gelijk trokken tot 7-7.  
Inning vijf was geheel voor de 
pitchers. Mees Jansen en Koen 
Postelmans zagen slechts een 
slagman de honken bereiken, 
maar zorgden beide met drie 
keer drie slag dat geen enkele 
loper in de buurt van de 
thuisplaat kwam. 
De zesde inning bracht het 
sensationele einde die wedstrijd 
verdiende. In de eerste helft 
leken de Bombers goed uit de 
wedstrijd te komen. Met drie  
  

 bezet kreeg Gijs van Zalingen 
de bal naar zich toegeslagen. 
Zijn aangooi zorgde echter voor 
problemen bij de eerste 
honkman, zodat Jeandro Tromp 
de Admirals op 7-8 bracht. 
Weer moesten de Bombers aan 
de bak. Timme Köster kwam op 
het derde honk na een single 
en een fout in het rechtsveld, 
waarna Oleg Vettorato Köster 
over de thuisplaat sloeg. 
Het slotakkoord was voor 
‘closer’ Jeandro Tromp. Hij 
bewees over stalen zenuwen te 
beschikken door Jelle Bing  met 
drie slag uit te gooien voor het 
einde van de mooie wedstrijd.    
 

BOXSCORE BATC      
        
Admirals        R    H    E                      
1-3-3-0-0-1      8 10   5 
 
Bombers        R    H    E 
0-4-1-2-0-1      8    7     6 
 
 
Hitting 
 
T. Kwakernaak 1.000, 2 Rbi 
Carsten Balk   .500, 1 Rbi 
---------------------------------------- 
Nolan Beugeling   .500, 1 Rbi 
Marnix Ruben   .500 
 

 

Cavaliers zien harde werken beloond  
worden met eerste overwinning op BATC 
 HORBACH FIELD – Drie wedstrijden speelden 
de Cavaliers goed honkbal, maar kwamen ze 
tot gistermiddag net tekort voor de 
overwinning. De Falcons gingen ten onder aan 
de dadendrang van de Cavaliers: 3 - 10 
 
Met Scott Prins op de heuvel zorgden de Cavaliers 
dat de verdediging goed dicht zat. Ontstonden er 
vorige wedstrijd nog wel eens punten door een 
klein veldfoutje, nu stond de verdediging maar 
weinig hits toe. 
Aan slag kregen een aantal mensen het 
vertrouwen van de coaches, en dat betaalden de 
spelers maar al te graag terug. De grootste 
verassing van de middag was weggelegd voor 
Thomas de Wit. De speler van de Stags uit Etten-
Leur had in het toernooi slechts één hit op zijn 
naam staan. In zijn eerste slagbeurt sloeg Thomas 
een harde honkslag door het midden.  
Het feest was nog niet over voor Thomas. In zijn 
volgende slagbeurt zag hij zijn perfecte bal, sloeg 
hem hard weg en eindigde na een lange sprint op 
het derde honk, waar de coach hem lachend 
opwachtte met een high five. De Cavaliers waren 
los, Stopten niet met slaan totdat de 3 – 10 
eindstand op het scorebord stond. 

 

Fijne teamgenoten 
 
Dus, dacht Finn Kops 
dinsdagavond, ik gooi mijn 
schoenen uit en ga lekker 
ravotten op het Funpark. Geen 
enkel probleem, totdat hij zijn 
schoenen weer aan wilde doen. 
Hoe hij het ook probeerde, het 
leek wel alsof zijn schoenen 
gekrompen waren? Een duister 
figuur had zijn schoenmaat 39 
veranderd voor maat 38.  
Een grote zoekactie werd op 
touw gezet, de speakers 
verzochten iedereen te zoeken 
naar de vermiste schoen. Want 
hij zou hoe dan ook gevonden 
moeten worden. 
Even later bleek de oorzaak 
van dit schoendebacle. Zijn 
teamgenoot bij Twins, Onne 
van Gool, bleek exact dezelfde 
Nike sportschoenen te dragen, 
alleen een maatje kleiner. Snel 
werden de schoenen weer 
gewisseld en was iedereen van 
de schrik bekomen. Dus Finn, 
voor een volgende keer…let 
een beetje op je schoenen. 
 



	  

Pitching houdt Admirals op kampioenskoers 

CBLE FIELD – Het blijft een 
van de oudste gezegdes in 
het hedendaagse honkbal: 
good pitching beats good 
hitting. De werpersstaf van 
de Admirals heeft tot dusver 
nog geen steken laten vallen, 
met een ongeslagen status 
als klinkend resultaat. 
 
Coach Martijn Meeuwis stuurde 
op de derde dag van de CBLE 
Jeremy Ishak naar de heuvel. 
Met zijn indrukwekkende 
postuur kan hij de nodige schrik 
aanjagen, maar ook Ishak heeft 
de verplichting om zijn spots 
goed te raken wil hij ook als 
succesvolle pitcher te boek 
staan.  
De Cavaliers van coach Bill 
Froberg, vol zelfvertrouwen na 
de overwinning op de Falcons 
een dag eerder, hadden echter 
totaal geen grip op de worpen 
van Ishak. Veelal laag in de 
zone en goed variërend in 
snelheid wist de Oosterhoutse 
werper vier innings lang geen 
enkele hit toe te staan. Met drie 
strike-outs, 1 maal vier wijd en 
1 veldfout maakte Ishak 
duidelijk zijn verkiezing als 
starter in wedstrijd drie waar.   
Zoals zoveel wedstrijden tijdens 
de CBLE lijken de knuppels pas 
na een paar innings echt 
wakker te worden. Meeuwis gaf 
het een dag eerder al aan. Ook 
de Admirals hebben moeite met 
het goed contact maken met de 
bal. Pas in latere innings weet 
de huidige lijstaanvoerder echt 
afstand te nemen van zijn 
opponenten. 
Ditmaal ontstond de eerste 
voorsprong in de derde slag- 
  

beurt. Roy de Milde zag vanaf 
het derde honk dat een bal bij 
twee niet goed werd verwerkt, 
zodat hij het eerste punt kon 
scoren. Een inning later werden 
de knuppels van de Admirals 
langzaam wakker. Gustaf 
Westerholm sloeg met een 
triple Christopher Ge binnen, 
waarna de Milde zijn Zweedse 
teamgenoot over de thuisplaat 
sloeg. 
In de vijfde inning had 
Australiër Mathew Smith het op 
de heuvel van Ishak 
overgenomen. Even leek een 
gecombineerde no-hitter in de  

maak maar Cavaliers derde 
honkman Rossini Frolijk maakte 
aan die illusie in de zesde 
inning een einde. In totaal 
sloegen de Cavaliers slechts 
twee hits. 
Voor de derde keer scoorden 
de Admirals weer in de latere 
innings. Hoogtepunt van de vier 
gescoorde runs was de eerste 
home run van de CBLE in 
2013. Het was de Australiër 
Mathew Smith die, met twee uit, 
de bal over de omheining sloeg 
in het linksveld. Een honkslag, 
een fout en twee keer vier wijd 
zorgden voor de 7-0 eindstand.  

BOXSCORE CBLE      
        
Admirals        R   H   E                      
0-0-1-2-0-4-x   4   9    1     
 
Cavaliers        R   H   E 
0-0-0-0-0-0-0   0   2    3 
 
Hitting 
 
Mathew Smith .667, 1 HR 
Roy de Milde .667, 1 Rbi 
---------------------------------------	  
Yuri Wang 1.000, 2bb 
Mathew Smith .500, 1 Rbi 
 
 

	  

	  

Uitblijven rally nekt Falcons in avondwedstrijd 

Verdiende eerste winst voor Bombers 
 
CBLE FIELD – Hoe leuk het ook is om meerdere 
honkslagen in één wedstrijd te slaan, als ze 
elkaar niet opvolgen in één inning heb je er 
feitelijk niet aan. De Falcons hadden slechts 
twee hits minder dan de Bombers, toch bleek 
het maken van een rally alleen aan de Bombers 
besteed. 
 
Coach Jan Naterop stond dinsdag, na het verlies 
van zijn Bombers tegen de Cavaliers, nog te 
mokken langs het veld. Na gisteravond zal er een 
kleine glimlach op zijn gezicht zijn verschenen. 
Voor het eerst dit toernooi had zijn ploeg het 
geduld om te wachten op goede pitches. En me 
goed spel, laat een overwinning nooit lang op zich 
wachten. 
Al in de eerste inning werd Falcons-starter Martin 
Andonov hard geraakt. Vier honkslagen zorgden 
voor runs van Barry Mastenbroek en Justin van 
Zon.  Na de onderbreking van zo’n 20 minuten 
voor de blessure van Andonov (zie pag 1 red.) 
haalde Naterop zijn team kort bij elkaar, maar 
zorgde hij er wel voor dat z’n ploeg de rest van de 
wedstrijd zijn scherpte behield. 
Bij de Falcons probeerde coach Tony Klarberg met 
de inbreng van Petr Nikl en Ben van Nuffel wat  

meer slagkracht in de wedstrijd te brengen. Zijn 
veranderingen in de line up mochten echter niet 
baten. De Falcons sloegen wel, maar te weinig om 
een echte rally op touw te zetten. 
Dit laatste ging de Bombers wel goed af. Vier keer 
had de ploeg vier of meer honklopers tot zijn 
beschikking en scoorde mede dankzij vier wijd en 
fouten van de tegenstander. De eindstand vertelde 
genoeg over het wedstrijdverloop: 2-10 
 
BOXSCORE CBLE 
 
Falcons  R    H    E 
0-0-1-1-0-0-0 2     7    5 
 
Bombers R    H    E 
2-0-1-3-2-1-1 10   9    1 
 
Hitting 
 
Tommy Smeets .667,  
Bram Grooten .667,  
------------------------------------------- 
Justin van Zon .500, 1 Rbi 
Pär Axelsson .333,  
 
  

KiKa loterij zorgt 
voor beetje extra 
entertainment 
 
CBLE FIELD – Zodra speaker / 
scorer Aad de Vos over de 
loterij begint, wordt er door alle 
honkbalfans op het sportpark in 
de tassen, zakken en 
portemonnees gegraaid naar 
de lootjes. Een goed teken, 
want de opbrengst voor KiKa 
gestaag groeit. Nog twee dagen 
maakt u kans op één van die 
mooie prijzen. Dus wilt u nog 
kans maken op een bedrukt T-
shirt of één van die andere 
hoofdprijzen, koop dan ook bij 
de komende wedstrijd een lot 
en ervaar die extra spanning 
aan het einde van de wedstrijd.   

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  

BULL – PEN 
 
Quizvraag: wat is het gevaarlijkste 
plekje op het Sportpark de 
Slotbosse Toren? Het antwoord 
laat niet op zich wachten: in de 
buurt van de achterste bartafels 
op het terras tot het hek van 
Horbach Field. 
De reden: overvliegende ballen. 
Honkbal is een heerlijke sport. Je 
drinkt wat, eet wat, keuvelt een 
beetje me je buurman over de 
naderende ‘All Star Game’ tot je 
plotseling twee geluiden hoort. 
Het geluid van een knuppel tegen 
een bal, gevolgd door een 
hardgrondig ‘WATCH IT’!  
Nog voor je ‘wat’ hebt kunnen 
zeggen draai jij je hoofd richting 
het laatste geluid, tot je merkt dat 
het hier een honkbal betreft die 
gevaarlijk hard het publiek in komt 
suizen. Moet je naar links, rechts, 
blijven staan, bukken, springen? 
Voor je het uiteindelijke antwoord 
weet, is de bal al gepasseerd, 
hopelijk. 
Die gevaarlijke plek op het terras 
betekent de grens tussen CBLE- 
en Horbach Field. Waar ouders 
de verrichtingen van hun kleine 
helden volgen bij de BATC, kan 
Mathew Smith of Trevor 
Thorstensen ineens zijn swing te 
vroeg inzetten, maar wel met 
zoveel kracht slaan dat de bal line 
drive over de omheining zeilt. 
Bij wedstrijden uit de Major 
League staat het op ieder kaartje 
en hangen er borden in de 
gangen van het stadion: keep 
your eye on the ball at all times. 
Wellicht is dat ook iets voor Twins 
om uit te proberen. Ik klop dit nu 
af, maar ik ben bang dat zo’n 
foutbal één keer wel een flinke 
verwonding kan veroorzaken. 
Pas tot dan een beetje op bij het 
terras. Natuurlijk, kijken naar de 
BATC kan een leuke ervaring zijn, 
maar af en toe aandacht voor het 
andere veld is altijd nog beter dan 
voortijdig naar huis te moeten 
vertrekken met een bult op je kop. 
(MV) 

 

“Ik had dit nooit kunnen voorzien” 
HORBACH FIELD – Voor 
Admirals coach Folkwin 
Lautenslager is het al beslist. 
Mochten ze hem volgend jaar 
weer willen vragen als coach 
van de BATC, zegt de 
gymleraar resoluut ja. 
‘Zonder twijfel’. 
 
In maart van dit jaar kreeg 
Lautenslager, belast met de 
wintertrainingen voor de jeugd 
van de KNBSB, een e-mail van 
BATC-organisator Paul Bun. 
“Of ik misschien interesse had 
om als coach aan de slag te 
gaan tijdens dit toernooi. 
Gelukkig kon ik het goed 
combineren met mijn werk op 
school, dus was ik graag bereid 
om te helpen. Maar ik nooit 
kunnen voorzien dat dit 
toernooi van zo’n hoog niveau 
zou zijn.” 
Bij dit toernooi wilde 
Lautenslager één ding duidelijk 
maken aan zijn Admirals. 
“Winnen of verliezen is totaal 
niet belangrijk, alles draait om 
goed spel. Een overwinning is 
dan mooi meegenomen. Het 
mooie van dit toernooi is dat 
iedereen aan spelen toe moet 
komen. En dan is honkbal 
ineens een verschrikkelijk spel. 
Als de bal naar jou geslagen 
wordt, ben jij de degene in de 
spotlights, jij moet het doen. 
Aan slag mag je zeventig 
procent falen en dan ben je nog 
steeds een goede slagman. Het 
is verdomd lastig om daarmee 
om te leren gaan.” 
Via veel herhalingen probeert 
de coach zijn instructies 
duidelijk te maken aan zijn 
team. “De focus ligt bij alles op 
goed spel. Zelfs al mochten we 
de finale halen, gaat het nog 
steeds om goed honkbal te 
laten zien. Je bent bij de BATC 
echt op de verkeerde plek als 
het alleen om winnen gaat.” 
Lautenslager wil een groot  

compliment maken richting de 
organisatoren van dit toernooi. 
“De indeling klopt. Het mooie 
aan dit toernooi is dat iedereen 
moet spelen. Even was ik bang 
dat de grens tussen 
verantwoord en gevaarlijk 
honkbal overschreden zou 
worden. Er staan toch jongens 
van net tien tegenover kerels 
van bijna 13 jaar. Maar het 
maakt die kleine jongens niets 
uit; ze spelen gewoon. Hier 
staan jongens met iets meer 
dan een jaar aan 
honkbalervaring te spelen 
tegen spelers uit de topklasse 
van hun leeftijdscategorie. Het 
spel van die jonge jongens is 
een genot om naar te kijken. 
   

Voor Lautenslager is dit feitelijk 
zijn eerste ervaring met het 
coachen van relatief jonge 
honkballers, maar hij geniet met 
volle teugen van het toernooi 
en het spel van zijn Admirals. 
“Ik heb af en toe spijt als ik aan 
het eind van de middag naar 
Zuid-Holland moet rijden om 
het tweede team van Orioles te 
coachen, terwijl deze prachtige 
toernooien in Oosterhout nog 
volop aan de gang zijn. Alle 
coaches doen hier geweldig 
werk met de jongens en ben ik 
dolgelukkig dat ik hier bij mag 
zijn. Het is voor mij dan ook niet 
meer dan een schitterend 
privilege dat ik de admirals een 
week mag coachen.”  

	  
Coach Folkwin Lautenslager met Admirals’ Koen Postelmans   Foto: Eric Beumer 
           

Programma CBLE Donderdag 11-07 
13:00 CBLE wedstrijd 7: Bombers – Falcons 
16:00 CBLE wedstrijd 8: Falcons – Cavaliers 
19:00 CBLE wedstrijd 9: Bombers - Admirals 
  
 
 
 

Programma BATC Donderdag 11-07 
9:00 ROMA Baseball Masterclass 
12:00 Lunch 
13:30 BATC wedstrijd 9: Cavaliers – Bombers 
15:30 BATC wedstrijd 10: Admirals – Falcons 
 
  


