
    	  

The Castle Yard Chronicle 

Nummer 6                 Vrijdag 12 juli 2013  

Een fantastische 
week baseball 
komt ten einde 
Wie had deze week zo kunnen 
voorspellen? Twee toernooien, twee 
totaal verschillende leeftijdscategorieën, 
maar niettemin iedereen die het naar zijn 
of haar zin heeft. De CBLE en BATC 
komen vandaag ten einde, maar de spirit 
van de twee toernooien leven nog wel 
even verder. 
Het weer valt nooit, maar dan ook nooit 
te voorspellen. Waar de eerste editie van 
de CBLE letterlijk in het water viel, 
mochten we god deze week op zijn blote 
knieën danken voor het brengen van de 
grote hoeveelheid zonneschijn. We 
spelen toch een zomersport, dus dan 
mogen aangename temperaturen zeker 
niet ontbreken. 
Voor de tweede editie van de CBLE 
mogen we stellen dat de kwaliteit van het 
toernooi sterk is verbeterd. Een groter 
roster en betere buitenlandse inbreng 
zorgden voor een impuls van het 
toernooi. Coaches eisten meer discipline 
van de spelers, en naar verluid kregen ze 
die ook. Iedereen houdt van een feestje, 
maar op het moment dat er gehonkbald 
moest worden, stonden de mannen 
paraat. 
Iedereen die een wedstrijd van de BATC 
zag, stond versteld van het niveau dat 
deze jonge honkballertjes aan ons lieten 
zien. Zoals een toeschouwer het treffend 
omschreef: “Hier wordt geen honkbal, 
maar baseball gespeeld.”   
Naast de attractieve wedstrijden, 
ontstonden vriendschappen, werd er 
kattenkwaad uitgehaald, maar werd er 
vooral zeer goed gespeeld tussen de 
hekken van Horbach Field. Met de 
laatste twee wedstrijden en de finale van 
vandaag in het vooruitzicht, maken we 
ons op voor een zinderende ontknoping 
van de eerste editie van de Battle At The 
Castle. 
Dan rest ons alleen nog maar de vraag, 
hoe nu verder? De organisatoren hebben 
al laten doorschemeren dat beide 
toernooien een vervolg zullen krijgen. 
Dus, bij deze een oproep aan iedereen. 
Of je nu speler, ouder, vrijwilliger, 
gastgezin, barmedewerker, scorer of 
batboy bent. Zullen we gewoon zeggen: 
VOLGEND JAAR WEER? (MV) 
 

QUOTE OF THE DAY 
	  
‘You owe it to yourself 
to be the best you can 
possibly be……  
in baseball and in life’ 
 
	  
	  
Pete	  Rose	  
Cincinnati	  Reds	  
	  

 
De organisatoren van de CBLE en BATC: Jan Maarten Kops (l) en Paul Bun        foto: Eric Beumer 

	  

HORBACH FIELD – Voor Jan Maarten Kops 
en Paul Bun stond het al vast in december 
2012. Naast een tweede editie van de CBLE 
zou er een gelijkwaardig toernooi komen 
voor de jeugd tot twaalf jaar. De BATC werd 
een prachtige toevoeging, met een mooie 
honkbalweek als eindresultaat. 
 
“Ik was alleen maar blij met de toevoeging van 
het toernooi van Paul”, zegt Kops. “Je kunt 
elkaar inspireren, dus ik had geen enkele 
bedenkingen bij zijn ideeën. Ik hoefde er geen 
seconde over na te denken.” 
“Voor mij was het grootste werk eigenlijk al 
gedaan”, vult Bun aan. “Het was niet meer dan 
een gevalletje van copy-paste van Jan Maarten 
zijn toernooi. We zijn er gewoon vol voor 
gegaan. Mocht het uiteindelijk niet lukken, sorry. 
Je kunt simpelweg niet overal een tien voor 
halen, moet je hier en daar wat improviseren, 
maar dat is ons aardig goed gelukt. 
Vanaf de start van de inschrijvingen totdat de 
eerste bal gegooid werd op zondag 7 juli zat een 
half jaar vol met afspraken en gesprekken over 
zaken als shirts en inschrijvingen. Bun had de 
angst dat het toernooi misschien niet vol zou 
raken. “het vinden van spelers bleek uiteindelijke 
geen makkelijke klus. Ik was echt even bang dat 
het niet vol zou komen. De planning van dit 
toernooi  bleek niet ideaal. Ik had gehoopt dat 
ook kinderen uit Duitsland en Frankrijk zich in 
wilden schrijven, maar die bleken de week van 
het toernooi nog gewoon naar school te moeten. 
Na de inschrijving begon de zoektocht naar 
mensen die graag wilden helpen. Kops: “Vorig 
jaar heb ik nog zelf chili staan uitdelen langs het 
veld. Voor deze editie merkte ik dat steeds meer 
mensen zich met dit toernooi bezig wilden 
houden. Dat maakte mijn deel van het werk een 
stuk makkelijker.” 
Bun: “Er zijn zoveel mensen die ons verasten  
 

met geweldig werk. Zo kwam een vader van één 
van de spelers ineens met vijf sponsoren op de 
proppen. En dan was er de terreincommissie van 
Twins, die er iedere dag weer voor zorgde dat de 
velden er fantastisch bij liggen. 
Als ze één moment mochten uitkiezen dat ze als 
hun hoogtepunten moeten omschrijven, hoeft 
Kops niet lang na te denken. “Het weer. Met 
vorig jaar nog vers in het geheugen, hebben we 
deze week echt kunnen genieten. Daarnaast ben 
ik dolgelukkig met mijn vrouw Chérine. Ze heeft 
zich hier de hele week kapot gewerkt, maar ook 
zij vond het een geweldige ervaring.” 
Bun’s mooiste moment bestond uit het uitdelen 
van het eerste shirtje aan één van de spelers en 
de wedstrijd tussen de Falcons en Bombers op 
dinsdag (11-10). “De spanning van die hele 
wedstrijd, maar vooral de ontlading en 
teleurstelling bij beide ploegen. Dat was zo mooi 
om mee te maken. Dan weet je dat de wedstrijd 
echt iets voor de jongens heeft betekend.” 
Na de laatste wedstrijden gaan de spandoeken 
terug in de kast, maar ze blijven zeker niet 
wegrotten op een zolder. Kops: “Ik heb ooit 
gehoord dat het vijf jaar duurt eer een 
evenement volledig tot wasdom is gekomen. Dan 
zijn we met de CBLE op de goede weg. 
Inmiddels hebben we een intentieverklaring 
getekend met La Rochelle om het toernooi ook 
een week in Frankrijk te spelen. Mijn ultieme doel 
is om met een groep spelers vier weken door 
Europa te trekken. Dortmund, Londen, La 
Rochelle en Oosterhout, daar ligt mijn ambitie. 
Ook Bun ziet genoeg mogelijkheden voor de 
toekomst. “Ik heb m’n gezin verteld dat ik dit tien 
jaar wil doen. Ik hoop ooit aan vrienden te 
kunnen vertellen dat een speler in de Major 
League speelt, maar voor het eerst te zien was 
op de BATC. En als de energie van deze week 
wordt vastgehouden, geeft mij dat de kracht om 
hier nog heel wat jaar mee door te gaan.” (MV) 
 

Dubbel genieten 



 

Supporter grootste winnaar bij Cavaliers - Bombers 

HORBACH FIELD – Spanning 
tot de laatste nul, slechts vier 
veldfouten, double plays, 
triples op de warning track, 
sublieme pitching, geweldige 
veldacties. De opsomming 
zou de Cavaliers en de 
Bombers ernstig tekort doen, 
want deze meesterlijke 
wedstrijd eindigde zonder 
winnaar: 4-4. 
 
Nadat de Admirals en Bombers 
elkaar woensdag na zes 
slopende innings op 8-8 
hielden, was de eerste 
wedstrijd op donderdag van 
eenzelfde kaliber. Cavaliers 
coach Bart van Gils noemde 
deze wedstrijd na afloop 
‘reclame voor de sport’. 
En gelijk had hij. Beide ploegen 
scoorden beide vier maal in de 
eerste drie innings, waarna een 
gevecht ontstond waar zelfs 
Alfred Hitchcock geen 
spannender scenario voor had 
kunnen schrijven. 
Het waren de Cavaliers die het 
eerste van zich lieten spreken. 
Na hun eerste overwinning op 
woensdag, hadden de heren 
wel trek in een tweede 
winstpartij. Nadat Renzo van 
Kranen met vier wijd op het 
honk was gekomen, sloeg Scott 
Prins de bal hard op het gras. 
De bal had een gemene curve, 
waardoor hij gemist werd door 
de rechtsvelder en Prins in één 
ruk doorliep naar thuis. 
In de tweede inning kwamen 
ook deBombers op het 
scorebord. Naut kragt 
herhaalde het kunstje van 
tegenstander Prins door na een 
honkslag in één sprint naar  
 

thuis te rennen, Zion Ludowika 
scoorde op een doorgeschoten 
bal en Nolan Beugeling sloeg 
met zijn derde triple op de 
BATC Thijmen Peeters binnen.  
Nadat ook Beugeling de plaat 
had gepasseerd, scoorden de 
Cavaliers één run in twee 
opeenvolgende innings. Met de 
stand van 4-4 was het 
vervolgens de vraag wie als 
eerste een steek zou laten 
vallen. Onnodige fouten waren 
immers voor beide ploegen al 
eens fataal geworden. 
Maar de verdediging van beide 
ploegen zorgden voor de ene 
mooie play naar de andere.  
  

Hoogtepunt was het 
schitterende dubbelspel tussen 
Cavaliers Finn Kops en Djemo 
van de Wetering. 
Alles kwam aan de op de 
laatste slagbeurt van de 
Cavaliers, Met twee uit sloeg 
Joris Timmer een single. Toen 
was het Djemo van de Wetering 
die een bal voorbij de midvelder 
sloeg. Coach van Gils 
schreeuwde Timmer door naar 
de thuisplaat, maar de aangooi 
van Naut Kragt had precies de 
juiste lengte. Catcher Ludowika 
tikte de honkloper uit, net 
voordat Timmer’s linkervoet de 
plaat raakte. 
 

BOXSCORE BATC      
        
Cavaliers        R    H    E                      
2-1-1-0-0-0      4 7     2 
 
Bombers        R    H    E 
0-4-0-0-0-0      4    7     2 
 
 
Hitting 
 
Joris Timmer 1.000 
Thomas de Wit   .500 
---------------------------------------- 
Nolan Beugeling  1.000, 1 Rbi 
Naut Kragt    .667 
 

 
Bombers’ Catcher Zion Ludowika tikt Cavalier Joris Timmer uit voor de laatste nul van de wedstrijd.   Foto: Eric Beumer 

Admirals zeker van plek in BATC finale na 
winst via walk-off op naaste concurrent 
 HORBACH FIELD – Soms is het een groot 
gemis dat een krant maar een bepaalde 
hoeveelheid pagina’s telt. Want de tweede 
ontmoeting tussen de Falcons en de Admirals 
was er zeker één om lang over na te praten. 
 
Een wedstrijd van ruim 2,5 uur gaat je niet in de 
koude kleren zitten. Zeker als je er al een hele 
week honkbal op hebt zitten. Toch brachten beide 
teams de supporters in extase met goed 
aanvallend honkbal. 
Continu was het stuivertje wisselen tussen de twee 
teams, die allebei nog vol in de race zijn voor de 
kampioenswedstrijd op de BATC. Een 0-3 
voorsprong voor de Falcons werd in twee innings 
omgebogen naar een 5-3 voorsprong voor de 
Admirals. Grote man aan de kant van de Admirals 
was catcher Jaël Veldwachter. Hij maakte niet 
alleen enkele sterke aangooien op het tweede 
honk, maar sloeg met een triple in het linksveld 
twee punten binnen voor de ploeg van coach 
Folkwin Lautenslager. 
In de vierde inning leken de Falcons dan eindelijk 
het gat te slaan waar ze op hoopten. Drie hits 
(Jakobus, Vijfvinkel en Hoeverts) en twee keer vier 
wijd zorgden voor een 6-8 voorsprong.  
 

Voor het team van coaches Shurty Tremus en 
Anthony Vrolijk leek de kans op de finale ineens 
een stuk groter, Maar de Admirals scoorden één 
inning later ook vier runs. Het was de tien-jarige 
Tijn Verdonk die met een triple de stand naar 9-8 
tilde, waarna Veldwachter nogmaals zijn machtige 
swing toonde met zijn tweede triple. 
In de zesde inning zorgde Sydney Hoeverts 
wederom voor een gelijke stand. Zijn triple bracht 
Tyriq Kemp en Anthony Rojas over de thuisplaat. 
In de laatste slagbeurt ging het alsnog mis voor de 
Bombers. Johnson kwam door vier wijd op het 
honk, kwam op twee door een velderskeus van Kai 
van Baal, en stal het derde honk. Met hem op drie 
moest werper Sander Bron de bal goed over de 
plaat gooien. Een bal sprong langs catcher 
Vijfvinkel, Johnson scoorde en zorgde ervoor dat 
de Admirals zich als eerste plaatste voor de finale 
van de BATC. 
 
BOXSCORE BATC 
Falcons   R     H    E 
3-0-1-4-0-2 10    10    2 
Admirals  R     H    E 
2-3-1-0-4-1  11    12    2 
 

BATC Standings 
 

      

        3 – 1 – 1  
 

     
       2 – 1 – 2 
 

     
       2 – 3 – 0  
 

   
       1 – 3 – 1  



	  

Eerste verlies Admirals door kleine fouten 

CBLE FIELD – Dan mag je tot 
donderdagavond nog geen 
wedstrijd hebben verloren, 
ook de Admirals mogen de 
details niet uit het oog 
verliezen. Wanneer dit wel 
gebeurt, kunnen ook zij 
verliezen. 
 
Het zijn kleine dingen in een 
honkbalwedstrijd die kunnen 
zorgen voor een plotselinge 
ommekeer. Met één enkele 
actie kan de tegenstander 
plotseling de geest krijgen, met 
alle gevolgen van dien. 
Voor de Bombers, die eerder 
op de dag met een 
gecombineerde no-hitter klop 
hadden gekregen van de 
Falcons, was het tijd om iets 
goed te maken. Coach Jan 
Naterop had aan het begin van 
de week de eis om goed 
honkbal te laten zien. Nu leek 
alsof de Bombers alles voor de 
avondwedstrijd hadden 
bewaard. 
Vijf innings lang gaven de 
ploegen elkaar niets weg. 
Starters Spencer Youmans 
(Admirals) en Timo van Ancum 
waren samen goed voor 14 en 
6 strike-outs. Beide ploegen 
scoorden tot dat moment twee 
punten. 
In de zesde inning leek coach 
Martijn Meeuwis zijn team 
onder controle te hebben en 
kwam het ook op voorsprong. 
Mathew Smith scoorde na een 
double van Thomas Smits in 
het rechtsveld op reliever Petya 
Petkov. Smits staat niet bekend 
als één van de snelste 
honklopers, maar probeerde 
ook het derde honk te halen.  
 

De bal van tweede honkman 
Omiencienski arriveerde 
ruimschoots eerder bij drie 
voordat Smits in aantocht was. 
Dat kleine foutje gaf de 
Bombers toch de nodige hoop. 
In de gelijkmakende slagbeurt 
was het eerst Anthony Vrolijk 
die bij een mogelijk dubbelspel 
de bal uit zijn handschoen liet 
vallen. Met alle honken bezet 
en twee uit werd Rikkert 
Kempen de held van de 
Bombers. Zijn honkslag in het 
gat tussen mid- en rechtsveld 
zorgde ervoor dat alle 
honklopers konden scoren. 

Met de Bulgaar Petkov nog 
steeds op de heuvel, hadden 
de Admirals nog steeds kan op 
de overwinning. Christopher Ge 
maakte echter een fatale 
denkfout. Met één uit probeerde 
hij het tweede honk te stelen. 
Coaches Meeuwis en Aerts 
hadden geen teken gegeven; 
Ge was immers niet het 
gelijkmakende punt. Maar de 
goede aangooi van Bombers-
catcher Stijn Janssens maakte 
een abrupt einde aan de rally. 
De derde strike-out van Petkov, 
op Bart Hanegraaff, maakte 
een einde aan de wedstrijd. 

BOXSCORE CBLE      
        
Bombers        R   H   E                      
2-0-0-0-0-3-x   5   4    0     
 
Admirals        R   H   E 
0-2-0-0-0-1-0   3   4    2 
 
Hitting 
 
Austin Coble   .500, 1 Rbi 
Rikkert Kempen   .333, 3 Rbi 
---------------------------------------	  
Mathew Smith   .500 
Gustaf Westerholm .333, 1 Rbi 
 
 

	  

	  
Alexander Omiencienski aan slag voor de Bombers      Foto: Eric Beumer 

Twee wedstrijden op één dag blijkt er eentje teveel voor Falcons 

Van No-hitter naar blow out in vier uur 
 
CBLE FIELD – Het spelen van een double 
header vraagt veel concentratie. De Falcons 
wonnen wedstrijd één dankzij krachteloze 
knuppels, maar moesten in de tweede buigen 
voor de Cavaliers 
 
Als twee ploegen tegenover elkaar staan op een 
honkbaltoernooi als de CBLE, wordt er door de 
toeschouwers een zekere kwaliteit verwacht. Na 
een totaal van 21 keer vier wijd en slechts twee 
honkslagen mochten de Falcons zich de winnaar 
noemen, maar moest vooral de pitching van de 
Bombers dankbaar zijn voor de vijf runs. Dat 
Ondra Schwarz, Ben van Nuffel en Matthew Latta 
gezamenlijk een no-hitter gooiden, bleef niet 
hangen bij de aanwezigen op CBLE-Field. 
In de tweede partij waren de Cavaliers duidelijk 
frisser en veel scherper dan hun tegenstander. 
Pitcher Daniel Belding hoefde slechts drie hits en 
één keer vier wijd op te geven, samen goed voor 
twee runs. Aan slag kwamen de knuppels van de 
Cavaliers eindelijk tot leven. Rossini Frolijk en 
Louis Sienders toonden met ieder drie hits dat de 
Cavaliers niet zonder slag of stoot dit toernooi 
verlaten. Sterker nog, Mochten de Cavaliers 
vandaag hun eerste wedstrijd winnen, spelen ze   

tegen de Admirals in de laatste wedstrijd van de 
dag om het kampioenschap. Mocht Bill Froberg’s 
slagploeg zo ‘hot’ blijven als gistermiddag, zijn ze 
ook tegen de Admirals absoluut niet kansloos. 
 
BOXSCORE CBLE 
 
Bombers R    H    E 
0-0-0-0-0-0-1 1     0    2 
 
Falcons  R    H    E 
0-0-2-2-0-0-1 5     2    2 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Falcons  R    H    E 
1-0-0-0-1-0 2     3    4 
 
Cavaliers R    H     E 
4-0-0-5-0-5 14   15   2 
  
 
  
  

Mega bieding op 
shirts bij veiling 
KiKA 
 
Zoals eerder bekend, heeft u de 
mogelijkheid om KiKa te 
steunen door mee te doen aan 
onze loterij of te bieden op 
veilingstukken. Het AAA-shirt 
van Didi Gregorius moet op dit 
moment meer dan 125 euro 
opbrengen, een gesigneerd 
shirt van Robert Eenhoorn 50 
euro, maar wil u echt diep in de 
buidel tasten, moet u een bod 
doen op de WBC shirts van het 
Nederlands team. BATC-hoofd- 
sponsor Horbach heeft gisteren 
een bod van maar liefst 500 
euro neergelegd voor beide 
shirts. Mocht u KiKa willen 
steunen, kan dit  via onze 
loterij. Ook op de laatste avond 
van dit evenement maakt u 
kans op mooie prijzen. Na vier 
dagen telkens meer dan 100 
euro te hebben verdiend, willen 
we op de laatste dag de 200 
euro passeren. Wij rekenen op 
uw hulp om dit bedrag te halen! 
             



	  
	  

	  

	  	  	  	   	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	   	   	  	  	  	   	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  

BULL – PEN 
 
Meedoen is belangrijker dan bla 
bla bla. Voor mensen, zoals 
ondergetekende, die niet tegen 
hun verlies kunnen, is de 
bovenstaande zin misschien wel 
de hatelijkste die ik ooit gehoord 
heb. Bah. 
Ach, ik ben misschien niet het 
goede voorbeeld. Ik kan me al de 
hele dag ergeren aan het feit dat 
ik met één punt verschil een 
spelletje Wordfeud verlies. 
Verliezen, hoe vervelend ook 
hoort bij het leven en zeker bij een 
sport als honkbal.  
Faal jij zeventig procent van de 
keren dat je aan slag staat, ben je 
een hele goede slagman. Kom 
daar eens mee aan bij een 
voetbalteam. “zeven van de tien 
schop ik de bal naar een 
medespeler”. Dan is het langs de 
kant zitten, bidons vullen en je 
mond houden. 
Tijdens de BATC horen de 
jongens te strijden om te winnen, 
puur en alleen omdat winnen nu 
eenmaal leuker is dan verliezen. 
Alleen, laat de winst in een 
wedstrijd nooit ten koste gaan van 
jou fysieke of mentale 
gesteldheid. 
Het mooiste voorbeeld in dit 
verhaal is doping. De reden 
waarom sportbonden doping 
verbieden heeft te maken met de 
gezondheid van de sporters. 
Doping laat je misschien even 
sneller sprinten of harder gooien, 
na verloop van tijd kunnen de 
bijwerkingen veel ernstiger zijn. 
Doe alles wat jij kan om te 
winnen. Kan de tegenstander iets 
beter, leer ervan, train op 
verbeteringen en wellicht heb je 
de volgende keer een grotere 
kans van slagen.  
Iedereen verliest wel eens in het 
leven. Sterker, zonder verliezers 
zouden er geen winnaar zijn. 
Werk hard, heb plezier, en 
probeer te winnen. Dan ben je al 
een heel eind op de goede weg. 

‘Ik wil de jongens de kans geven die ik nooit kreeg’ 

CBLE FIELD – Met zijn Sweden Academy 
probeert Falcons coach Tony Klarberg 
jongens klaar te stomen voor een toekomst 
in het honkbal. “Kracht en gezondheid zijn 
onze belangrijkste speerpunten. 
 
Klarberg verloor zijn hart aan honkbal op 12-
jarige leeftijd. “Zoveel sporten hebben steeds 
hetzelfde ritme, van voor naar achter en weer 
terug. Maar in honkbal is iedere actie een 
wedstrijd in een wedstrijd; een slagman tegen 
de pitcher. Die diversiteit sprak mij toen enorm 
aan in het spelletje. 
In 2006 richtte de Zweed in Leksand, drie uur 
rijden boven Stockholm, Sweden Academy op. 
“Eind jaren ’80 verbleef ik voor zes maanden in 
Californië om te kijken hoe goed ik was als 
honkballer. Wellicht had ik in die tijd gewoon 
naar college kunnen gaan, maar er was 
niemand die me ook daadwerkelijk vroeg of ik  
 

	  
Tony Klarberg (staand uiterst rechts) met zijn team van de Falcons                             foto Eric Beumer 
   

wilde blijven. Nu, met de honkbalschool, 
proberen we de jongens tussen 16 en 19 klaar 
te stomen voor een eventuele verdere carrière in 
het honkbal. Ik wil die jongens de kans geven 
die ik nooit kreeg. via kracht en een goede 
gezondheid proberen we die jongens verder te 
helpen.” 
Samen met vier van zijn pupillen is Klarberg 
naar Nederland gekomen voor de CBLE. Hij is, 
evenals vorig jaar, erg te spreken over het 
niveau. “Het is een goed idee geweest dat ze 
rosters vergroot hebben van  14 naar 18 
spelers, zo kunnen we echt met een werpersstaf 
werken, en de jongens de rust geven die ze 
nodig hebben.” 
Twee spelers hebben hem in het bijzonder 
verrast bij zijn ploeg van de Falcons: de Belgen 
Bart Janssens (Bombers) en zijn eigen Ben van 
Nuffel. “ Hij heeft geweldig werk geleverd in de 
wedstrijden die hij voor ons heeft gegooid.”  

Programma CBLE Vrijdag 12-07 
13:00 CBLE wedstrijd 10: Falcons - Admirals 
16:00 CBLE wedstrijd 11: Cavaliers - Bombers 
19:00 CBLE wedstrijd 12: Admirals - Cavaliers 
  
 
 
 

Programma BATC Vrijdag 12-07  
10:00 Funpark open 
10:30 BATC wedstrijd 11: Cavaliers – Admirals 
14:30 BATC wedstrijd 12: Bombers – Falcons 
17:00 BATC CHAMPIONSHIP GAME 
18:30 BATC AWARDS 
 
 
 
 


