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Brediusweg - Bussum

Tegen hekkensluiter MediaMonks RCH 
lukte het Roy Berrevoets en zijn mannen 
opnieuw niet om de volle winst te 
pakken. Net als een aantal weken gele-
den gingen de Bussumers dit weekend 
één keer onderuit tegen de ploeg uit 
Heemstede. Zaterdag werd er met 7-0 
verloren, een dag later hielden de Bus-
sumers de punten in eigen huis: 4-0.
Al na de eerste inning keek Mr.Cocker 
HCAW zaterdag tegen een 3-0 achter-
stand aan. Na de eerste slagbeurt kwam 
werper Andre Simpson in zijn ritme, in de 
daaropvolgende zes slagbeurten stond 
hij slechts drie lopers op de honken toe. 
In de achtste slagbeurt ging het echter 
weer mis, nog eens vier punten waren 
het resultaat. Met een 7-0 nederlaag 
keerden de Bussumers huiswaarts.
Zondag revancheerden de Bussumers zich 

voor de nederlaag van een dag eerder. 
Juriën Overman en Bart Gabriëls brach-
ten de thuisploeg in de vierde inning aan 
de leiding (2-0) en een inning later werd 
de voorsprong verdubbeld. Een infi eld-
hit en een stootslag-honkslag brachten 
Ronald Jaarsma en Siemen Korff op de 
honken. Een opofferings-stootslag van 
Sidney Ensermo en een infi eld-hit van 
Shurty Tremus zorgde even later voor 
volle honken, vervolgens sloeg Overman 
de bal voor twee punten het buitenveld 
in: 4-0. Even leek het er op alsof Media-
Monks RCH in de allerlaatste slagbeurt 
nog dichtbij zou kruipen. Eén keer vier 
wijd en twee veldfouten brachten de 
Bussumers nog even in een benauwde 
situatie maar koelbloedig maakte relie-
ver Stephen Spragg met drie keer drie-
slag een einde aan de wedstrijd!

Door de puntendeling van dit weekeinde 
blijft Mr.Cocker HCAW vooralsnog in het 
bezit van de vierde plaats maar Amster-
dam Pirates, ADO en de Almere Magpies  
staan te dringen om die vierde plaats van 
de Bussumers over te nemen. Komend 
weekeinde staan er de honkballers van 
Mr.Cocker HCAW daarom opnieuw twee 
belangrijke ontmoetingen te wachten. 
Voor de laatste keer in de reguliere 
competitie is Almere Magpies dan de 
tegenstander. Met achttien punten uit 
tweeëntwintig duels staan de Magpies 
momenteel zevende op de ranglijst. 
Zaterdagavond 23 juni zal de uitwed-
strijd gespeeld worden (aanvang 19.30 
uur!), zondag 24 juni vindt de wedstrijd 
in Bussum plaats. Dit duel begint zoals 
gebruikelijk wel om 14.00 uur.

RCH snoept HCAW weer punten af!
Vanwege de toernooien om de Europacup I (San Marino) en II (Hoofddorp) lag de reguliere 
competitie dit weekeinde nagenoeg stil. Het vlaggenschip van Mr.Cocker HCAW kwam echter 
wel in actie.
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