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'Een homerun slaan is écht kicken'

DANIEL KUIJPERS:
'EEN BAL SLAAN IS HET
ALLERLEUKST'.
VELDHOVEN - Door iemand uit zijn klas wordt Daniel Kuijpers gevraagd
een keer mee te komen kijken bij honkbalvereniging All In.
"Dat vond ik meteen leuk en ging er ook op."

Daniel Kuijpers legt uit dat je bij honkbal aan slag bent
of in het veld staat. "Als je thuis speelt sta je eerst in het
veld. Het andere team is dan aan slag. Je hebt 8 of 9
man nodig om een team te kunnen vormen. Dat komt
omdat alle posities op het veld ingevuld moeten
worden. Als je in het veld staat moet je een pitcher
hebben, dat is degene die de bal gooit waarop de
slagman van het andere team moet slaan. Daarachter
zit een catcher, die zit achter de thuisplaat en vangt de
bal die niet geraakt wordt door de slagman."
Wie 3 keer een strike tegen zich krijgt, die is uit. "Dat
kan gebeuren als je bijvoorbeeld 3 keer mist om de bal
te slaan waarop je had moeten slaan. Dat heet een
slagbal. Soms gooit de pitcher te hoog of te laag en
dan moet je daar niet op slaan. De bal moet over het
plaatje van het thuishonk gaan. Als de pitcher 3 keer
verkeerd heeft gegooid, gaat de trainer gooien. Dat is
omdat de slagman dan ook een kans krijgt om een bal
te slaan."
INNING
Hoewel het spel ingewikkeld is, legt Daniel Kuijpers het
erg goed uit. "Kijk, je hebt een thuisplaat, waar je dus
de bal slaat, en 3 honken in het veld. Die honken moet
je alledrie aangeraakt hebben om een geslaagde run

te maken. Bij die honken staan verdedigers die proberen
je uit te tikken met de bal. Als je op alle honken bent
geweest, en dus weer thuis bent, heb je een punt
gescoord. Ook al sla je nog zo'n goede bal, als de
tegenstander deze bal vangt ben je uit."
"Met drie uit wordt er gewisseld. Dan gaat het slag
team in het veld en het veld team gaat slaan. Dat bij
elkaar noemen ze een inning. Een wedstrijd duurt
ongeveer 1,5 uur. Dat komt omdat een inning
afgemaakt moet worden. Je kunt alleen punten scoren
als je aan slag bent, dus het is oneerlijk als je niet
allebei dezelfde kansen hebt om punten te scoren."
KICKEN
Daniel Kuijpers traint elke maandag bij All In. "Als je op
honkbal gaat ga je oefenen op pitchen of catchen. Als
je beter bent in catchen, zoals ik, dan ga je op catchertraining. Echt heel leuk om te doen vooral als je de bal
goed vangt en door kan gooien naar een speler in het
veld. Maar een bal slaan vind ik wel het allerleukst.
Vooral als het dan ook nog een homerun is. Dat is echt
kicken en dat heb ik vorig jaar 1 keer gedaan."
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