
>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten

Gelukkig nieuwjaar! We wensen u en uw fa-
milie een gezond, sportief en geslaagd 2018! 
We klonken tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 7 januari al op een topjaar waarbij 
we toen ook even terugblikten naar 2017. In 
2018 gaan we verder op de ingeslagen weg, 
u krijgt dus opnieuw een goedgevulde edi-
tie van uw vertrouwde Pitch magazine voor-
geschoteld. In dit tiende nummer, jawel, een 
eerste mijlpaal, blikken we graag nog even 
terug op de nieuwjaarsreceptie maar kijken 
we vooruit naar 2018 en zelfs al even naar 
2019, want dan bestaat de tofste club ter we-
reld 20 jaar. 
In dit nummer leggen we onze nieuwe pen-
ningmeester, Sylvia Derycker, op de rooster 
in onze rubriek ‘no pitch, no glory’, mag u en-
kele verslagen lezen van evenementen waar-
bij onze club in de prijzen viel en zetten we 
bij de start van dit nieuwe sportieve werkjaar 
de verschillende coaches bij de respectieve-
lijke werkingen even in de kijker. Neem ook 
uw agenda er alvast bij, want we hebben 
al een aantal data van evenementen die we 
graag met jullie delen!

Veel leesplezier!
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>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten

Bij de start van het nieuwe jaar hebben 
we onze allerbeste wensen klaar. We 
wensen jullie allemaal een sportief en 
gezond 2017, een jaar vol baseballple-
zier en -vriendschap en voor alle spe-
lers een jaar zonder blessures. 

Bij het begin van het nieuwe jaar heb-
ben we ook een nieuw Pitch Magazine 
klaar. Een goedgevuld Pitch magazine 
met een leuk interview met ‘coach, 
speler, bballshopverantwoordelijke,...’ 
Sven Wilssens, we stellen de nieuwe 
kadettenwerking aan jullie voor, geven 
extra info over baseballhandschoenen 
en hebben een berg nieuwtjes in ons 
Catch News. 

Veel leesplezier!
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Contacteer ons voor suggesties, 
opmerkingen of nieuwtjes: 
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>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten

Hoera! Ons pitch magazine bestaat 1 
jaar! We zijn ondertussen 6 magazines 
verder, wil je een van onze vorige edi-
ties herlezen, dan kan dat altijd via deze 
link: piranhas.be/pitch-magazine.html
In dit nummer laten we onder andere 
bestuurslid, speelster en pitch maga-
zineverantwoordelijke Mieke Podevyn 
aan het woord, geeft Sven tekst en 
uitleg bij het enige echte Piranhas-uni-
form en zetten we de eerste speeldata 
op een rijtje.

Veel leesplezier!
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Heb je een vraag of opmerking, wil je 
graag iets delen voor in een volgende 
editie of wil je graag meewerken aan 
Pitch Magazine? Laat het ons weten, 
nieuwsbrief@piranhas.be
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Een erkenning komt nooit ongele-
gen. Het kan in kleine dingen schui-
len. Een speler die iets bereikt nadat 
het nooit eerder lukte, een ouder 
die een coach feliciteert met zijn fij-
ne aanpak of de goede zorgen, de 
vele likes en positieve comments op 
social media, … het kan zo’n deugd 
doen voor alle inspanningen en het 
vele werk dat er in het runnen van 
een club kruipt. Als het dan al eens 
uitpakt op een grotere schaal, dan is 
dat wel een soort kers op de taart. 
Op 18 december ontving de club een 
“sporters beleven meer-trofee” van 
Sport Vlaanderen, voor ons werk 
rond “Maand van de sportclub” in 
september. Met de waardebon voor 
spel- en sportmateriaal, verbonden 
aan de trofee, kunnen wij onze uit-
rusting uitbreiden.
Dankzij de titel van ons slowpitch 
team in 2017, maken we zelfs nog 
kans om “Sportploeg van het jaar” 
te worden in Oostende. We zijn ge-
selecteerd en behoren tot de 3 no-
minaties, het verdict valt op vrijdag 
16 maart, spannend!

Allemaal mooie elementen, groot 
en klein, die ervoor hebben gezorgd 
dat wij in 2018 er meteen zijn inge-
vlogen. De verschillende werkingen 
zijn reeds goed van start gegaan in 
hun zaal en we kunnen alweer spre-
ken van een massale opkomst. Wie 
weet halen we dit jaar voor het eerst 
100 spelende leden bij de club?
Een aantal dossiers houdt het be-
stuur toch wel bezig. De beslissing 
rond onze eigen infra moet in de 
eerstkomende weken vallen, het 
zal een kantelmoment zijn voor de 
Piranhas, we zien er alvast naar uit. 
Ik hoop u tegen het volgende voor-
woord witte rook te kunnen melden.
Verder trachten wij toch, samen 
met wat andere clubs, structuur te 
geven aan een aparte jeugdcompe-
titie voor de miniemen en kadetten. 
Als alles hierbij goed gaat, kunnen 
onze jongens en meisjes vanaf april 
regelmatig wedstrijden spelen! Go 
Piranhas!

Dirk Gunst, 
voorzitter Baseballclub Piranhas

Woordje van de voorzitter 

STEUN ONZE CLUB!

Wil je graag steunend lid 
worden van onze club? 

Of ken je iemand die 
dat wil worden? 

DAN KAN DAT 
VOOR 10 EURO ! 

Ook als steunend lid krijg je 
10%  korting bij Deweert.

APOTHEKER
KJELL GOMBERT
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APOTHEKER
KJELL GOMBERT

Molenstraat 86 • 8450 Bredene • 059 32 07 79
 www.apotheekgombert.be
 info@apotheekgombert.be

openingsuren:
van maandag tot zaterdag van 8.30u-12.30u en van 13.30u-19.00u

Zaterdag open tot 16.00u • Gesloten op woensdagnamiddag 

WAT UW KWAALTJE OOK MAG ZIJN,
WIJ HEBBEN ER WEL EEN MIDDELTJE VOOR.



GLORY!
PITCHNO

NOINTERVIEW MET EEN 
‘BEKENDE’ PIRANHA

SYLVIA
DERYCKER
FEESTCOMITÉ
PENNINGMEESTER

Hallo Sylvia, de meeste Piranhas 
kennen jou als medewerker van het 
feestcomité en vanaf 2018 mogen we 
je ook als penningmeester verwelko-
men in het bestuur van de club. Maar 
wie is Sylvia Derycker eigenlijk? 
Sylvia: Ik ben Sylvia en woon in Ouden-
burg. Ik ben getrouwd met Hannes, die 
bij ons thuis een praktijk heeft als ki-
nesist. Ik ben de fiere mama van Febe 
(14j) en Yari (11j). Ik werk al 19 jaar als 
begeleidster bij vzw Arcade te Zeve-
kote, een organisatie binnen de bijzon-
dere jeugdzorg. Verder zet ik mij als 
vrijwilliger in als leesouder op school 
en ben ik ook al negen jaar lid van de 
ouderraad, waarvan zes jaar als secre-
taris. Ik vind het leuk om mij in te zet-
ten en mee te helpen bij de organisatie 
van allerhande activiteiten. In mijn vrije 
tijd probeer ook af en toe te gaan fit-
nessen. Verder hou ik van reizen, uit-
stapjes maken, lekker eten, concertje 
meepikken, lezen... kortom zoveel mo-

gelijk genieten van het leven. 

Je bent ook supporter aan de zijlijn, 
vertel ….
Sylvia: Klopt, Yari is nu een kleine 2 jaar 
lid van de Piranhas en ik probeer toch 
zoveel mogelijk naar de wedstrijden 
te komen of af en toe te blijven kijken 
naar de training. Baseball was voor ons 
helemaal nieuw en in het begin snap-
ten we er bitter weinig van :-) Door te 
komen kijken en supporteren leerden 
we de sport beter kennen. Dat maakt 
het alleen maar leuker om te zien en 
het spel te volgen.

Wat trekt je aan om penningmeester 
te zijn van onze club ?
Sylvia: Zoals al eerder vermeld zet ik 
mij graag in als vrijwilliger. Aangezien 
mijn taak binnen de ouderraad er bij-
na op zit, zie ik een nieuwe uitdaging 
wel zitten. Ik ken de club al een beetje 
doordat ik medewerker ben van het 
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SYLVIA
DERYCKER
FEESTCOMITÉ
PENNINGMEESTER

feestcomité. Ik heb ondertussen al een 
aantal toffe mensen leren kennen en ik 
ging dan ook graag in op de vraag om 
penningmeester te worden. Ik hoop op 
een goeie, leuke samenwerking. Ik zal 
in elk geval m’n best doen om, waar ik 
kan, mijn steentje bij te dragen.  

Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je aan…
Sylvia:  Een toffe, warme sportclub! 
Toen Yari begonnen is met baseballen, 
was het seizoen eigenlijk al een aantal 
maanden bezig. Alhoewel z’n allereer-
ste ervaring met de sport niet zo po-
sitief was (hij stond wat te dicht bij de 
slagman en kreeg de baseballbat in z’n 
gezicht), besloot hij toch om het een 
tweede kans te geven. Hij vond het 
leuk en werd onmiddellijk opgenomen 
in de groep. Dikke pluim ook aan de 
coaches voor de manier waarop ze 
omgaan met de kinderen! De coaches 
leggen geen druk op en iedereen komt 
evenveel aan bod. Als ouder is het heel 
belangrijk om te zien dat je kind zich 
goed voelt en plezier beleeft! De sfeer 
zit ook goed, zowel bij de spelertjes als 
bij de ouders aan de zijlijn.

Wat is je ultieme (baseball)droom?
Sylvia: Op sportief vlak ben ik niet ac-
tief in de baseball, maar ik hoop vooral 
om veel plezier te maken en de base-
ballclub verder te helpen uitbouwen in 
een leuke sfeer. Daarnaast wil ik ook 
verder komen supporteren en genie-
ten van het feit dat Yari en ook de an-
dere kinderen plezier beleven aan hun 
sport.   

Dankjewel Sylvia voor dit fijne inter-
view!
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Naam: Sylvia Derycker

Geboortedatum: 22/07/1977

Beroep: begeleidster

Hobbies: fitness, lezen, reizen,  
lekker eten...

Burgerlijke stand: gehuwd

Kinderen: 2 (Febe en Yari)

Lid sinds: /
Favoriete veldpositie: /
Rugnummer: /
Favoriete film: The green mile

Favoriete muziek: ik hoor heel 
veel verschillende genres muziek 
graag, maar ben vooral trouwe 
clouseaufan van het 1e uur 

LINE UP

KENT U 
IEMAND DIE 
INTERESSE 

HEEFT OM IN 
ONS CLUBBLAD 

TE ADVERTEREN? 

NEEM DAN CONTACT OP VIA 
NIEUWSBRIEF@PIRANHAS.BE

mailto:nieuwsbrief%40piranhas.be?subject=
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NEWS
CATCH

VRIJWILLIGERSFEEST
ZATERDAG 9 DECEMBER 2017

Het hoeft niet gezegd dat de vele vrij-
willigers en hun activiteiten die ze voor 
onze club doen enorm geapprecieerd 
worden. Herkenbaar is ook het feit dat 
dit te weinig gecommuniceerd wordt 
naar de betrokken medewerkers. Noch-
tans kan een club als de onze niet be-
staan zonder vrijwillige inzet. Daarom 
werden enkele vrijwilligers uitgenodigd 
om samen met bestuursleden deel te 
nemen aan het vrijwilligersfeest op za-
terdag 9 december ‘17 om 18.00 u in 
de Conferentiezaal van het stadhuis 
Oostende. Tijdens het vrijwilligersfeest 
werden ook enkele waardebons verloot 
onder de clubs en ja hoor, we vielen in 
de prijzen: een waardebon van €500 
om een feest te organiseren voor onze 
vrijwilligers in de club. 

Hieronder een foto die werd genomen tijdens 
de huldiging: (vlnr: Steve Crotz, Jonathan Cuy-
pers, Nico Serruys, Luc Cuypers, Sven Wils-
sens, Sabrina Louagie, Mieke Podevyn, Stijn 
De Jongh, Sylvia Derycker)

BAL SPORTIEF

Een daverende climax van Oostende 
als Europese Sportstad 2017! Oosten-
de beëindigde haar jaar als European 
City of Sport 2017 met een knaller van 
formaat en bracht met Bal Sportief op 
22 december sportspektakel, bands 
en dj’s naar de grote evenementenhal 
op de Hippodroom. De opbrengst van 
de avond, die kaderde in De Warm-
ste Week van Studio Brussel, ging 
naar MUG-Helikopter IMDH vzw. Bal 
Sportief werd afgetrapt met spec-
taculaire sportacts en een gratis aperi-
tief, waarna 2 schitterende Belgische 
bands er een lap op gaven waaronder 
de Compact Disk Dummys. Daarna 
namen twee dj-sets de party over tot 
in de vroege uurtjes. Piranhas Oosten-
de was met een delegatie aanwezig 
en liet zich de drank, pasta en frietjes 
wel gevallen. 

Op de foto zien we Sven, Marc en 
Benjamin poseren met 2 toptafeltenniss-

ers, namelijk Jean-Michel Saive en 
para-atleet Florian Van Acker.
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TERUGBETALING LIDGELD 
ZIEKENFONDS

Wist je …. dat je een terugbetaling 
van je lidgeld kan bekomen via je 
ziekenfonds. De documenten kan je 
opvragen bij jouw ziekenfonds en 
bezorgen aan jouw coach of de se-
cretaris Marc Leniere. Eens ingevuld 
door de club, dien je het document 
terug in bij je ziekenfonds en krijg je 
de tegemoetkoming teruggestort.

ZOEKTOCHT VERHALEN EN 
FOTO’S 20 JAAR PIRANHAS

In 2019 bestaan wij 20 jaar en dat wil-
len we vieren in stijl!. In het voorjaar 
mogen enkele feestelijkheden ver-
wacht worden.
Echter, voor die gelegenheid willen 
wij een boek uitbrengen met foto’s en 
verhalen van vroeger en nu. Daarom 
hebben we jouw verhaal nodig!
Wil je iets kwijt over de club en wil je 
dat dit in aanmerking komt voor ons 
jubileumboek, aarzel dan niet om on-
derstaand formulier te openen en je 
verhaal of leuk weetje te vermelden...
Formulier (https://goo.gl/forms/
D730llW1NEvx0OJy1 )
We sluiten onze eerste zoektocht af 
op 31 januari 2018.

PIRANHAS OOSTENDE WINNEN 
#SPORTERSBELEVENMEER-AWARD 
VAN SPORT.VLAANDEREN 

Door meer beleving te koppelen aan je clubactiviteit zorg 
je ervoor dat ook niet-sporters gemotiveerd worden om 
deel te nemen. Bovendien zorgt de extra laag beleving 
ervoor dat je activiteit meer opvalt in het ruime aanbod. 
Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) daagde begin 
2017 alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te ne-
men aan de #sportersbelevenmeer-actie.  De gemeenten 
en steden die erin slaagden de vijf uitdagingen tot een 
goed einde te brengen, mogen zich vanaf nu een jaar lang 
#sportersbelevenmeer-gemeente of stad noemen. 
 “Ook Oostende werd uitgedaagd om aan de hand van 
deze vijf uitdagingen zo veel mogelijk #’s (=hashtags) te 
verdienen”. Die vijf uitdagingen hielden het volgende in: 
1.   organiseer minstens één atypische sportactiviteit 
 waarin beleving centraal staat 
2.   stimuleer inwoners om hun sportbelevingsfoto’s te 

delen op sociale media met vermelding van 
 #sportersbelevenmeer 
3.   gebruik in alle communicatie maximaal de hastag 

sportersbelevenmeer 
4.   neem actief deel aan de Maand van de sportclub 
5.   neem actief deel aan ‘Toon je sportclub@school’ 

Per uitdaging werd in elke provincie één winnende stad 
of gemeente gekozen. Deze kregen een prijs ter waarde 
van 750 euro. Voor West-Vlaanderen ging  Baseballclub 
Piranhas Oostende aan de haal met de trofee voor uitda-
ging 4. Stad Oostende was tevens laureaat en verkreeg 
een #sportersbelevenmeer-trofee. Daarnaast werd per 
provincie ook een algemene winnaar gekozen die de 
vijf opdrachten het best vervulde, die eer kwam de stad 
Roeselare te beurt. 
Dit is een erkenning die we allen samen bekomen hebben! 

MOVE TEGEN PESTEN

Ook dit jaar namen we deel aan 
de move tegen pesten. Ondanks 
de vele campagnes en acties is 
pesten helaas nog te vaak aan-
wezig. Om daar iets aan te doen, 
tonen we als club dat we pesten 
niet aanvaarden!  Onze jongste 
Piranhas, de rookies onder lei-
ding van Luc, Els en Alex toon-
den het goede voorbeeld! 

https://goo.gl/forms/D730llW1NEvx0OJy1
https://goo.gl/forms/D730llW1NEvx0OJy1


8

Bij de start van het nieuwe werkjaar stellen we u graag onze uitgebreide 
ploeg van coaches voor. We zetten onze coaches per werking in de spotlight 
en zetten er ook nog eens de contactgegevens en trainingsmomenten bij:

WIE COACHT WIE?

Kurt Neyrinck (head coach) 
Dirk Gunst (hulpcoach)
Mathias Degrande (hulpcoach)
Ruben Wilssens (hulpcoach)

Contact:
Kurt Neyrinck - 0468 27 23 72
beeballkurt@gmail.com 

Training: elke woensdag van 17.30-19u 
& elke zondag van 9.30-11.30u
Trainingsmoment op zondag afhankelijk 
van wedstrijdkalender

Luc Cuypers (head coach)
Jonathan Cuypers (hulpcoach)

Contact:
Luc Cuypers  - 0486 49 87 44
luc@piranhas.be

Training: elke zondag van 10-11.30u

BEEBALL ROOKIES
 

Franky Devriendt (head coach) 
Roy Devriendt (hulpcoach)

Contact: 
Franky Devriendt - 0472 40 74 48
franky@piranhas.be

Training: elke zondag van 10-11.30u

BEEBALL MAJORS

BASEBALL MINIEMEN

DIRK

RUBEN

KURT

MATHIAS

ROYFRANKY

JONATHANLUC

met assistentie van Els, Aleksandra en John

mailto:beeballkurt%40gmail.com?subject=
mailto:luc%40piranhas.be?subject=
mailto:franky%40piranhas.be?subject=
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Steve Crotz (head coach) 
Sven Wilssens (hulpcoach)

Contact: 
Sven Wilssens - 0478 51 41 20
sven@piranhas.be

Training: 
Indoor: elke woensdag van 17u-19u
Outdoor: elke maandagavond 18.30-20.30u

BASEBALL KADETTEN + VOLWASSENEN

SVENSTEVE

Sven Wilssens (head coach) 
Marc Leniere (hulpcoach)

Contact: Sven Wilssens
0478 51 41 20 - sven@piranhas.be

Training: elke woensdag 19.00-20.30u 
(21.00u tijdens de zomermaanden)

SLOWPITCH + RECREANTEN

MARCSVEN

Voor wie wil starten met baseball!

Beleef deze fantastische sport 

op een aangepast tempo.

HHH
10 trainingen, op maandagavond.

Voor dames en heren (vanaf 14 jaar)
HHH
Start op maandag 7 mei (

(vanaf 8 inschrijvingen), 
worden afgesloten op 20 april)

Mogelijkheid tot deelname 

aan tornooi in juni/juli.

Meer info via: info@@piranhas.be of via Marc.

mailto:sven%40piranhas.be?subject=
mailto:info@@piranhas.be
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Wist je dat...je bij inschrijving voor 
een nieuw baseballjaar je een 
waardebon van €10 ontvangt die je 
kan besteden in Sven’s bballshop? 
Altijd al gedroomd van een splin-
ternieuwe hoodie, de coolste pet 
ter wereld of een uniek Piranhas 
T-shirt? Dan is het nu het uitge-
lezen moment om je bestelling te 
plaatsen via sven@piranhas.be. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
een bestelling geplaatst? Goed 
nieuws, alle bestellingen zijn ver-
werkt en wie op de nieuwjaarsre-
ceptie zijn materiaal bestelde, zal 
binnenkort bericht krijgen als het 
geleverd wordt! 

Hou deze rubriek in de gaten want 
binnenkort gaan we weer “on 
tour”! Bij de start van het zomer-
seizoen (exacte datum bepalen 
we nog) komt Sven’s bbalshop 
naar de training zodat wie wenst 
nog een bestelling kan plaatsen. 
 

Sven’s
bballshop

Voor verdere info mail naar 
sven@piranhas.be 

mailto:sven@piranhas.be


Marktstraat 26  • 8460 Oudenburg
tel. 059 26 69 60  • www.arnold.be

Openingsuren: open van dinsdag t.e.m. vrijdag 
van 9.30u tot 12u en van 14u tot 18.30u 
Zaterdag van 10u tot 12.15u en van 13.30u tot 18u



WEDSTRIJD-
KALENDER

> BEKIJK ACTUELE KALENDER

De wedstrijdkalender voor 2018 van onze werkingen 
staat nog niet helemaal op punt. De data voor tornooien 
en wedstrijden worden binnenkort bekend gemaakt. 
Zodra we meer nieuws hebben, lees je het hier en op 
onze website. 

PIRANHAS @ MUSIC FOR LIFE
In 2018 zullen we als club een of meerdere acties 
organiseren in het kader van Music for Life. We willen 
graag ons steentje bijdragen aan de MS-liga. Cindy, 
de mama van spelertjes Rens en Brent wil graag het 
meterschap van onze actie(s) op zich nemen. Wat 
we exact organiseren en wanneer we dat precies zul-
len doen, weten we nu nog niet. Heb je een leuk idee 
of wil je graag je schouders mee zetten onder deze 
actie? Laat het ons weten via info@piranhas.be 

Heb je zin om een handje toe te steken in onze club, ideetjes binnen 
te brengen om ons laatje te spijzen, wij zoeken nog mensen voor in 
onze werkgroep ‘het feestcomité’, mailen kan : mieke@piranhas.be 

HET FEEST-
COMITE? 
Het feestwat?
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http://piranhas.be/kalender/wedstrijdkalender.html
info@piranhas.be
mailto:mieke%40piranhas.be?subject=


Spoelpolderstraat 4 | 8400 Oostende | 0478 51 41 20
www.eyecatchdesign.be

GRAFISCH ONTWERP - WEBDESIGN

ZORG ER VOOR 
DAT JE OPVALT!

Op zoek naar een nieuwe huisstijl, 
een mooi design of de juiste uitwerking van uw idee?

Wij ontwerpen een expressieve en 
effectieve huisstijl op uw maat. 

Of het nu gaat om een visitekaartje, affiche, 
communiekaartje, uitnodiging of social media visuals. 

Wij maken voor u een exclusief design 
waarbij u zich van de menigte onderscheidt.



BIJ ONS HOOR JE
ENKEL HITS EN
GEEN BLABLA.

telenet kanaal 941

Limburg  · Kabel 106.0 fm · Genk 88 fm · Hasselt 99.2 fm · Tongeren 106.6 fm · Heusden 105.0 fm  
West-Vlaanderen De Panne 107.6 fm · Oostende 106.3 fm · Brugge 104.9 fm · Kortrijk 106.4 fm
Waregem 105.4 fm  Oost-Vlaanderen · Gavere 107.9 fm · Gent 104.9 fm · Sint-Niklaas 105.5 fm
Stekene 107.5 fm · Zingem 105.9 fm  Vlaams-Brabant · Leuven 102.6 fm · Tienen · 105.7 fm
Antwerpen · Boom 106.9 fm · Bornem 107.6 fm · Mechelen 105.9 fm

hitfm.be

Luister op de nieuwe 
fm-frequentie aan de kust

105.4 fm


