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>VOORWOORD
INHOUDSTAFEL
Beste Piranhas, supporters, ouders, sympathisanten
U heeft ons enkele maanden moeten missen
maar we zijn terug en dat zult u geweten hebben. We staan voor u klaar met meer energie
dan ooit tevoren.
Nu de zomermaanden in aantocht zijn, schotelen we u een nieuwe editie van ons Pitch
magazine voor. Voor het eerst hebben we een
dubbelinterview afgenomen bij twee kersverse
Piranhas, vader Steve en dochter Rony. Hun interview lees je in ‘no pitch, no glory’.
Verder in dit Pitch magazine brengen we
nieuws van verschillende fronten: we hebben
enkele leuke weetjes verzameld in de rubriek
catch news, zetten de vernieuwingen van Kristof’s baseballshop op een rijtje en hebben we
een verslagje van de start 2 baseballwerking en
een wedstrijdverslag!
Wil je graag zelf in je pen kruipen en een wedstrijdverslag(je) schrijven, laat het ons weten.
Wij kunnen alle hulp gebruiken!
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VORIGE EDITIE PITCH GEMIST?
Wil je een van onze vorige edities herlezen,
dan kan dat altijd via deze link

Woordje van de voorzitter
Het mag toch een klein succesverhaal worden genoemd. In december beslisten Poperinge, Wielsbeke
en Oostende om elkaar om de twee
weken te ontmoeten met de miniemen- en kadettenploeg. Op 23 juni
was het al het vijfde onderonsje en
de tweede maal in de kuststad. Met
dit concept had de club de bedoeling meer wedstrijden te spelen en
dat is toch zeker gelukt. Met nog
enkele wedstrijddagen voor de
boeg zullen youngsters toch een
flinke stap voorwaarts zetten met al
dat wedstrijdritme in de benen. Het
mag voor de Piranhas een voorbode zijn voor meer wedstrijden, maar
we bekijken het stap per stap.
De werkingen bij onze kleinsten,
de Rookies en de Majors, draaien
op volle toeren en zijn een goede
basis om door te stromen naar de
middenbouw bij de miniemen en de
kadetten. Het blijft onze hoofdzorg
daar een mooie groeilijn in te krijgen en de gepaste activiteiten bij
aan te bieden.
Maar eerst nog wat aan de slag.
Het slowpitch-team doet het dit
jaar wat minder goed, maar kan
toch aan de slag in de bronze league van de play-offs. De All Stars
hebben nog tornooien gepland en
ons project van start-2-baseball op
maandag loopt stilaan op zijn einde,
maar kan toch een groot succes genoemd worden. Van de zestien ingeschreven starters zullen er, na 10
lessen, een aantal de baseballsport
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verder blijven beoefenen bij de club
en daar zijn wij zeer tevreden mee.
Over alle werkingen heen kan ik
alleen maar vaststellen dat er een
goed vertrouwen is in onze club, in
de coaching, in de gang van zaken,
en aan dat vertrouwen willen wij
blijven werken.
Het clubbestuur heeft nu ook de tijd
rijp gevonden om te werken aan een
meerjarenplan. Redenen hiervoor
zijn alvast de steeds maar groeiende jeugd- en volwassenwerking, de
massale ondersteuning die wij voelen, maar zeer zeker ook de bevestiging van het bouwen van een eigen
infrastructuur, gepland voor midden
2019. Het meerjarenplan zal zowel
sportieve als logistieke aspecten
bevatten… meer hierover tegen de
jaarwisseling. Dat de Piranhas ambitieus zijn, dat moeten we u niet vertellen,… werk voor de boeg!
Ik mag u alvast een fijne zomer met
heel wat baseballplezier toewensen.
Tot op een van de activiteiten
Dirk Gunst,
voorzitter Baseballclub Piranhas

APOTHEKER

KJELL GOMBERT

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

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
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INTERVIEW MET EEN
‘BEKENDE’ PIRANHA

NO

PITCHNO
GLORY!
Hallo Steve & Rony, Hoe zijn jullie bij
de piranhas terechtgekomen?
Steve & Rony: Tot enkele maanden
geleden wisten we niet dat er een baseballclub was in Oostende. Tot we
toevallig een berichtje op Facebook
van een vriendin zagen staan met de
aankondiging van de start 2 baseball.
Mijn interesse was gewekt, ik heb contact opgenomen en tot mijn verbazing
merkte ik dat ook jonge kinderen de
kneepjes van het baseball onder de
knie kunnen krijgen. Dat was meteen
het sein om mezelf in te schrijven voor
de start 2 baseball en mijn dochter
Rony in te schrijven voor de trainingen
bij de Rookies.
Wat spreekt jullie aan om de leukste
sport ter wereld te spelen?
Steve & Rony: Baseball is niet alleen
een fysieke sport maar vooral ook een
tactische sport. et is die combinatie
die mij het meest aanspreekt. Naast
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STEVE
& RONY
VAN BOSSEL
ROOKIES &
START2BASEBALL

het fysieke en het tactische is het ook
een teamsport. Spelen in team, samen
spelen en elkaar beter maken door samen te spelen en elkaar aan te moedigen, dat is het leukste wat er is.
Als laatste is het voor Rony en mezelf
ook een uitlaatklep: een balletje gooien en slaan, het kan eens goed opluchten, het is niet alleen een tactisch en
fysieke sport, maar het is vooral een
teamsport.
Wat vind je het leukste aan baseball?
Welke oefening speel je het liefst?
Steve & Rony: Voor Rony maakt het
op zich niet veel uit: zowel een balletje
slaan als gooien vindt ze super! Ik vind
dan weer de tactische oefeningen leuk
om te doen: leren hoe je een speler van
de tegenstander “uit” kan maken vind
ik heel boeiend. De regels zijn niet eenvoudig maar eens je het inzicht in de
regels en het spel hebt, gaat het best
vlot.

Papa is gestart bij het project start 2
baseball, dochter speelt bij de rookies,
wat maakt het speciaal om “samen” te
spelen bij de Piranhas?
Steve & Rony: Ik heb altijd gezegd: als
ik vader word, zou ik het super vinden
om een sport te vinden die we allebei
graag doen. Toen ik wist dat het een
meisje zou zijn, vreesde ik even dat het
een “meisje meisje” zou zijn en dat ze
zou kiezen voor turnen of ballet, ik zie
me dat nog niet meteen doen .
Gelukkig voor mij als papa is Rony een
topmeid met toch wel wat jongens
streken. Nu ze de leeftijd heeft om te
sporten zijn we op zoek gegaan naar
een sport die ons beide interesseert,
liefst een buitensport met een bal want
we houden van buiten zijn en hebben
een voorkeur voor de bal. Toen ik enkele maanden geleden dat bericht op
Facebook zag, zocht ik op het internet enkele leuke filmpjes over baseball
en Rony was geïnteresseerd! Zo zijn
we gaan kennismaken met coach Luc
en zijn rookies, Rony was meteen verkocht en traint elke week met plezier
en volle overgave, echt leuk om te zien.
Wat zouden jullie willen bereiken in de
baseballsport, hebben jullie een ultieme
(baseball)droom?
Steve & Rony: Het zou super zijn
mocht Rony de vreugde in het spel
blijven vinden, rustig doorgroeien als
spelertje en wie weet kan ze een echte topbaseballster worden. En ja, dan
droom je al eens van die grote stadions vol met enthousiaste supporters
in Amerika, het zou voor mij als vader
echt een kick zijn want ik wil alleen het
beste voor Rony. Of ze dat zelf ook
wil, is nu moeilijk te zeggen. Zolang ze

maar plezier maakt, dat is nu het belangrijkste. En ze gaat met plezier naar
de trainingen, ze vindt het super en
kijkt enorm op naar coach Luc.
Dankjewel Steve & Rony voor dit fijne
interview!

LINE UP
Naam: Van Bossel Steve
en Van Bossel Rony
Geboortedatum:
29/12/1977 en 01/10/2012
Beroep: invalide (vroeger vrachtwagenbestuurder) en Rony studentje
Hobbies: Papa : Basebal - wat
knutselen met hout - puzzelen wandelen en voetbal spelen
op de PS3
Rony : Baseball - speelpleintjes
afschuimen - klimmen
Burgerlijke stand: Samenwonend
Kinderen: 1
Lid sinds: Steve: Begin van de
start2baseball & Rony sinds juni
2018
Favoriete veldpositie:
Steve : outfield - Rony : nog niet
gekend
Rugnummer: Steve: 29 & Rony: 10
Favoriete film: Steve: Actie films
met Seagal - Statham - Vandamme - Jet Li etc etc Rony : Minions
--Mister Bean
Favoriete muziek: Steve: Ik sta
open voor alles kan zijn van Opera
tot Techno Rony : Vlaamstalig en
ook beetje dance muziek
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CATCH

NEWS
PIN DE PIRANHAS OP JE
TRUI OF T-SHIRT...
EN STEUN HET GOEDE DOEL!

WINNAAR PANNENKOEKENVERKOPER

Hij is er! De enige
echte Piranhas-pin.
De unieke pin is te
koop tijdens evenementen of via de
bestuursleden
en
kost €5. Bovendien
steun je daarmee ons goed doel (de
MS-liga) in het kader van Music for Life.

AFTER BASEBALL DRINK
Op zondag 17 juni organiseerde het
feestcomité een tweede editie van de
after baseball drink. Na de zomerse
eerste editie in 2017, dreigde een bui�tje roet in het eten te gooien maar...
toen vanaf 11 uur de eerste drankjes
uitgeschonken werden, verdwenen
ook meteen de laatste regendruppels.
We verwelkomden heel wat ouders,
spelers en sympathisanten, en kijken
dan ook met fierheid terug op een
geslaagde tweede editie.
BEKIJK FOTO’S
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Dit jaar organiseerden we een
tweede editie van onze Piranhas
pannenkoekenverkoop! Er werden in totaal meer dan 270 pakjes
verkocht, een dikke merci voor
iedereen die een (of meerdere)
pakje(s) kocht! Net als vorig jaar,
reikten we ook dit jaar een prijs
uit aan de Piranha die het meeste
pakjes pannenkoeken verkocht.
Slowpitch-allstarspeler
Steven
Neyrinck verbaasde niet alleen
zichzelf maar ook de rest van
de club door maar liefst 61 pakjes te verkopen. De prijs, een bon
van €15 te besteden in Kristof’s
bballshop, is dan ook terecht
voor Steven, dikke proficiat!

START TO RUN, START TO GOLF,
EN NU OOK ... START TO BASEBALL.
De opzet. Aan een vaste groep
deelnemers in 10 lessen de basics
van onze mooie sport aanleren.
Geen echte baseball daar dit te
technisch is. We leren softball
aan op recreatief niveau.
De inschrijvingen verliepen zeer
vlot en al gauw moesten we een
stop inlassen. Ons plafond van
16 kandidaten werd bereikt en er
werd een reservelijst aangelegd.
Coach Marc en Dirk trachten een
goed evenwicht te vinden tussen
theorie en de praktische toepassingen ervan.
Een zeer enthousiaste groep met zeer opvallend, 15 dames en 1 heer.
Op 9 juli is er de afsluitende training waarbij er een wedstrijdje zal gespeeld worden tussen onze start to baseballers en het All Stars recreantenteam.
Als extraatje is er de mogelijkheid voor onze start2BB’ers om aan te sluiten bij
onze All Stars die op 21 juli deelnemen aan het Frontliners recreantentornooi te
Poperinge..
Niet alleen een leerzaam project voor de kandidaten maar ook voor de coaches
die op deze manier een draaiboek hebben opgesteld voor komende projecten.
Start to baseball 2019 wordt alvast opgenomen in de planning.
Een mooie beloning voor de coaches zou het aansluiten van enkele start to baseballers kunnen zijn bij het recreantenteam.

KOOP NU
DE ENIGE ECHTE

PIRANHAS PIN
EN STEUN ZO ONZE
MUSIC FOR LIFE ACTIE
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SLAPPE KOFFIE!
VBSL RECREANTENTORNOOI OP ZATERDAG 16 JUNI 2018
Ik heb thuis het beste espressokoffieapparaat ter wereld. Het
perst onder 9 Bar het perfect
opgewarmde water door enkele
pietluttige gaatjes waarbij het
alle smaak en aroma uit de
vers gemalen Sidamo bonen
uit Ethiopië in mijn kopje doet
belanden.
Maar soms, als het snel moet
gaan, past er toevallig ook een
koffiepad in het houdertje. Handig toch ? En als je ’s ochtends
nog niet helemaal wakker bent
gebruik je het padje die er nog
in zat van de dag ervoor. Slappe koffie deze ochtend!
Dit was ook het enigste slappe aan deze tornooidag. Een tornooidag georganiseerd door de Vlaamse Baseball en Softball liga op de terreinen van Royal Antwerp Eagles, gelegen in een groene, residentiële wijk langsheen de Eglantierlaan
te Wilrijk. Zo vindt je er geen 2 in België.
Ons ‘All Stars’ recreantenteam moest eerst een poule overleven met tegenstanders Merchtem Cats, Foxes van de Wase Baseball Academie en Royal Greys
Hoppers. Al deze teams bleken een maatje te klein en een verdiende finaleplaats
was onze beloning.
Een gouden regel voor wedstrijdorganisatoren is dat je nooit je eigen tornooi
mag winnen. Iets waar de Liga bobo’s lak aan hadden want de gelegenheidsploeg ‘Den Bond en Friends’ bevatte enkele oud Internationals !
We moesten ons op voorhand geen illusies maken want tegen deze jongens
spelen bleek een hele uitdaging. Veel teams waren al blij als ze in een volledige
wedstrijd een loper op 1e base kregen.
Hier zijn we met ons team toch mooi in beeld geweest. Niet tegenstaande we
met 11-5 verloren werden enkel mooie plays gemaakt en kon Niko zelfs een
homerun slaan !
Zoals altijd een leuke, lange, vermoeiende tornooidag voor coach Marc, Aleksandra, Henk, Luc, Steven, Niko, Miguel en gelegenheidsspeler ‘broere’ Steve. De
mooie prestatie deed velen deugd, niet in het minst de tevreden coach.
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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

Kristof’s
bballshop
Bestellingen voor clubmateriaal
en/of merchandise verlopen vanaf nu via Britt (britt.verburgh@
me.com) of Kristof (kristof@piranhas.be). Bestellingen kunnen via
mail worden doorgegeven of via
de link ‘Bestellingen’ op de website. Voor spelersmateriaal (bats
en handschoenen) overleg je best
eerst via de coach, vooraleer je
bestelling door te geven. De bestellingen worden periodiek (per
3 maanden) geplaatst, dus wat
geduld kan soms aan de orde zijn.
Dringende bestellingen kun je uiteraard zelf doen via www.covee.
nl, www.forelle.com of www.eastbay.com (deze laatste heeft een

Elk lid ontvangt
bij inschrijving een
waardebon t.w.v 10 euro.
waarmee je aankoop
kan doen in Kristof’s
baseballshop

10

groot aanbod, maar hier komen
verzendkosten en importtaxen
bij).
Tot binnenkort
Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Kristof

HET FEESTCOMITE?
Het feestwat?

9-08-18 - 15-08-18
FRIETKRAAM @ PAULUSFEESTEN

15-09-18 - 16-09-18
TORNOOIWEEKEND @ SCHORRE

24-11-18
KIPPENFESTIJN @ OC DE BALLON
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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.

GRAFISCH ONTWERP - WEBDESIGN

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

JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER

WEDSTRIJDKALENDER

ZATERDAG

7
JULI

ZATERDAG

21
juli

ZATERDAG

21
juli

ZATERDAG

28
juli

ZATERDAG

28
juli

ZATERDAG

4
AUGUSTUS

ZATERDAG

11
AUGUSTUS

SLOWPITCH
Piranhas - Brasschaat Braves
Speelveld Sportpark De Schorre
SLOWPITCH
Zottegem Bebops - Piranhas
Bevegemse Vijvers - Zottegem
ALL STARS
Recreantentornooi Poperinge
Reningelstseweg 18 - Poperinge
MINIEMEN
Regionale competie Miniemen
Speelveld Sportpark De Schorre
KADETTEN
Regionale competie Kadetten
Speelveld Sportpark De Schorre
SLOWPITCH
Leuven Brewers - Piranhas
Tervuursevest 101 - Leuven
MINIEMEN
Regionale competie Miniemen
Reningelstseweg 18 - Poperinge
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ZATERDAG

11
AUGUSTUS

ZATERDAG

18
augustus

ZATERDAG

25
augustus

ZATERDAG

25
augustus

ZATERDAG

8
SEPTEMBER

ZATERDAG

8
SEPTEMBER

ZATERDAG

15
SEPTEMBER

ZATERDAG

15
SEPTEMBER

ZONDAG

16
SEPTEMBER

KADETTEN
Regionale competie Kadetten
Reningelstseweg 18 - Poperinge
SLOWPITCH
Piranhas - Oudenaarde Frogs
Speelveld Sportpark De Schorre
MINIEMEN
Regionale competie Miniemen
Loverstraat - Wielsbeke
KADETTEN
Regionale competie Kadetten
Loverstraat - Wielsbeke
MINIEMEN
Regionale competie Miniemen
Reningelstseweg 18 - Poperinge
KADETTEN
Regionale competie Kadetten
Reningelstseweg 18 - Poperinge
SLOWPITCH
Piranhas - Namur Angels
Speelveld Sportpark De Schorre
TORNOOIWEEKEND
Jaarlijks tornooiweekend Piranhas
Sportpark De Schorre
TORNOOIWEEKEND
Jaarlijks tornooiweekend Piranhas
Sportpark De Schorre

> BEKIJK ACTUELE KALENDER
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