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>VOORWOORD
Beste Piranhas, supporters, ouders,
sympathisanten
De zomervakantie loopt stilaan op zijn
einde, hoog tijd voor een extra portie
leesvoer met dit Pitch magazine. We
leggen jullie een leuke babbel voor met
speler en bestuurslid Kristof Brodeoux,
en we schotelen jullie graag een hele
reeks wedstrijdverslagen voor van al
onze werkingen.
Vooruitblikken doen we ook naar ons
tornooiweekend van 9-10 september, we
hopen jullie daar massaal te mogen verwelkomen.
Veel leesplezier!
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n Woord van de voorzitter .2
n Catch news............................ 3
n No pitch no glory ...............4
n Het feestcomité................... 7
n Terugbetaling lidgeld........8
n Wedstrijdkalender..............9
n Wedstrijdverslagen.......... 10

FOLLOW US
www.piranhas.be
/ostendpiranhas

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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VORIGE EDITIE PITCH GEMIST?
Wil je een van onze vorige edities herlezen,
dan kan dat altijd via deze link

Woordje van de voorzitter
We zijn augustus en de club maakt
zich op voor het Piranhas-evenement van het jaar, het tornooiweekend. Op 9 en 10 september is het
weer zover, dan is de Schorre weer
even van ons. De tenten worden opgesteld, bar en bbq aangebracht en
ons pop-up baseball-dorp verrijst
langs de sportvelden. Het wordt
genieten! Het verheugt mij ook te
vernemen dat deelnemen aan dit
weekend bij velen reeds een jaarlijkse traditie is geworden. We trachten
dan ook iedereen op zijn wenken
te bedienen, met een aanbod voor
jong en oud, want het spelletje blijft
nog steeds de hoofdzaak.
Wat we vooral willen, is eens onze
spelers groot en klein aan het thuisfront tonen en hen laten zien wat ze
al in hun mars hebben. Aangezien
we niet met alle werkingen in competitie zitten, en er bovendien niet
zo veel thuiswedstrijden zijn, is dit
de ideale gelegenheid uiteraard.

Ook wie eens wil proeven van onze
sport kan zeker terecht tijdens ons
familie-event op zaterdagnamiddag.
Het is zo’n weekendje dat tof is om
te beleven, maar waarvan we ook
blij zijn als het voorbij is. Ik zal hierbij al iedereen bedanken die straks
zijn steen zal bijdragen, en u ook,
om massaal aanwezig te zijn!
Na het weekend is het voor het bestuur stilaan tijd om het seizoen te
evalueren en vooruit te kijken en
plannen te maken. Het seizoen 2018
komt er snel aan en onze programmatie en ondersteuning zal worden
vastgelegd. Een aantal nieuwe initiatieven staan op til en u mag daarover in oktober meer nieuws van
ons verwachten.
Let’s play ball!
Dirk Gunst,
voorzitter Baseballclub Piranhas

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.
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CATCH

NEWS
FIN SAISON
Vrijdagavond 22 september is
het Fin de Saison voor slowpitch en all stars spelers, er
volgt heel snel meer nieuws
maar noteer alvast de datum.

Baseballclub Piranhas was 24 juni
2017 aanwezig op de Oostendse
sportmarkt. Jongens en meisjes konden van 14 tot 17u actief kennismaken
met baseball. Hopelijk mogen we tal
van nieuwe spelertjes begroeten op
één van onze jeugdtrainingen. Bedankt aan de vrijwilligers om alles in
goede banen te sturen.

De
piranhapannenkoekenverkoper
van 2017 is Steven Neyrinck. Hij verkocht maar liefst 27 pakjes pannenkoeken, we verrasten hem op wedstrijd met een bon van €15 in Sven’s
baseballshop.

De pannenkoekenverkoop was een
groot succes,
er werden
maar liefst
249 pakjes
pannenkoeken verkocht.
Dankjewel aan
iedereen voor
de steun. Met
de opbrengst
zal materiaal voor de verschillende
werkingen worden aangekocht.

In mei namen Luc en Dirk deel aan
een opleiding Multimove. Dit is een
pakket om sportlessen te geven aan
kids van 3-8 jaar. Met glans werd
de eindstreep bereikt en zijn ze
een diploma rijker. Laat ze nu maar
komen, dat jong geweld!
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INTERVIEW MET EEN
‘BEKENDE’ PIRANHA

NO

PITCHNO KRISTOF
BRODEOUX
GLORY!
SPELER
BESTUURSLID

Hallo Kristof, de meeste Piranhas
kennen jou als speler van de slowpitch en bestuurslid. Maar wie is
Kristof Brodeoux eigenlijk?
Kristof: Ik ben 35, getrouwd met Britt
en heb 2 kindjes: Elias en Nina. Ik ben
leerkracht en bouw sinds vorig schooljaar mee aan de Studio, een nieuwe
methodeschool in Oostende. Daarvoor gaf ik 12 jaar les in Blankenberge. Mijn hobby’s zijn samen te vatten
onder 3 B’s: baseball, barbecue en
board games. Daarnaast hou ik nogal van alles wat geeky is: samen met
Britt verslinden we de ene tv-serie na
de andere.
Naast bestuurslid ben je ook zelf
speler bij de Piranhas.
Hoelang ben je al speler?
Kristof: Toen ik 16 was, hield ik voor
het eerst een baseballbat vast tijdens
de LO-les. In een moment van onoplettenheid heb ik toen keihard op de
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tanden van mijn LO-leerkracht geslagen en wist ik: dit is mijn sport. Destijds heb ik een seizoen of 4 bij de Piranhas gespeeld, tot studies en andere
hobby’s (ik organiseerde toen ook veel
optredens en was ook als vrijwilliger in
het jeugdhuis actief) te veel van mijn
tijd opeisten. Na een break van enkele
jaren, heb ik vier jaar geleden de weg
naar de Piranhas teruggevonden. Alles
bij elkaar speel ik dus ongeveer een 8
of 9 jaar bij de Piranhas.
Wat is jouw favoriete positie op het
veld?
Kristof: Bij de slowpitch ben ik een
van de vaste pitchers. Ik hou ervan het
spel te kunnen leiden en soms te bepalen. Wat ik bijzonder leuk vind, is de
één-op-éénconfrontatie met de batter
aan te gaan. Ik speel ook graag op 3de
base en - mochten we een vrouwelijke
pitcher hebben - zou ik er ook niet vies
van zijn om te catchen.

Waarom heb je voor baseball gekozen?
Kristof: Baseball is een sport waarbij je
verschillende mogelijkheden hebt om
je eigen sterktes in te zetten. Om maar
een voorbeeld te geven: ben je geen
snelle loper, dan kun je dit compenseren door verder of beter te slaan. Het
is een sport waarbij je persoonlijk kunt
uitblinken wanneer je alleen aan slag
bent, maar waarbij je op andere momenten ook als ploeg moet presteren.
Die afwisseling vind ik heel boeiend.
Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je aan…
Kristof: … een fijne sportclub met heel
sterke visie. Een club die openstaat
voor iedereen, maar tegelijkertijd ook
heel bewust bezig is met haar groei.
Wat is je ultieme (baseball)droom?
Kristof: Ik hoop ooit een MLB-wedstrijd
bij te kunnen wonen. Enige probleem:
ik heb een hekel aan vliegen (het vliegtuig, niet de beesten). Iets dichterbij: ik
hoop dat we binnen enkele jaren met
de Piranhas een aanbod hebben voor
iedereen: van 4 tot 99 jaar, recreatief
en competitief, baseball en softball.
DankjewelKristof voor dit fijne interview!

LINE UP
Naam: Kristof Brodeoux
Geboortedatum: 5 maart 1982
Beroep: leraar
Hobbies: baseball, barbecue,
board games
Burgerlijke stand: gehuwd
Kinderen: Elias en Nina
Lid sinds: 2001
Favoriete veldpositie: pitcher
Rugnummer: 53
Favoriete film: Fight club
Favoriete muziek: Tool, AmenRa,
Mastodon

KENT U IEMAND DIE
INTERESSE HEEFT
OM IN ONS CLUBBLAD
TE ADVERTEREN NEEM
DAN CONTACT OP VIA
NIEUWSBRIEF@PIRANHAS.BE

SVEN’S BBALLSHOP OPENDEURDAGEN
TIJDENS HET TORNOOIWEEKEND
OP ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 SEPTEMBER
KOMT SVEN MET ZIJN BBALLSHOP NAAR DE
SCHORRE. KOM ZEKER EEN KIJKJE NEMEN!
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HET FEESTCOMITE?
Het feestwat?

HELPENDE HANDEN GEZOCHT
Tijdens het tornooiweekend van 9-10 september zijn we nog op zoek naar (veel) helpende
handen. (Link naar document invoegen), wil je
graag op een of meerdere momenten een handje
toesteken, vul dan het document verder aan via
de link, zo maken vele handen licht werk!

BARBECUE BURGERPARTY
Op zaterdagavond 9 september organiseren we onze barbecueburgerparty tijdens
ons tornooiweekend, inschrijven kan via
deze link

ZONDAG 18 JUNI

baseball
@ SPORTPARK DE SCHORRE
VELD 8&9 - VANAF 11 UUR
voor alle leden, ouders,
supporters

AFTER BASEBALL DRINK
Het feestcomité organiseerde een eerste ‘after
baseball drink’ op zondag 18 juni. Het was een
groot succes en het weer was ons super gunstig!
Ook de initatie voor de ouders was een groot
succes. !
BEKIJK FOTO’S

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
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DRESS LIKE A FAN
OOSTENDE BETAALT
EEN DEEL VAN JE
LIDGELD TERUG!
Het Stadsbestuur verleent aan alle
Oostendse jongeren tot maximum
19 jaar die aangesloten zijn bij een
Oostendse sportvereniging, een
gedeeltelijke terugbetaling van het
lidgeld. Ook wie een SNS-pas heeft
(Sport na School) komt in aanmerking.
Het wil zo het sporten in clubverband aanmoedigen en de jonge
clubleden een duwtje in de rug
geven. De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig
toegekend.

THE 1 AND ONLY

PIRANHAS
HOODIE!

JEUGD

25€

Indien het lidgeld minder is dan de
subsidie, wordt het volledige lidgeld
aan de betrokkene terugbetaald.
Hoe aanvragen?
De aanvragen doe je via het Digitaal
loket.
Hieronder vind je de link naar het
aanvraagformulier.
https://www.oostende.be/EloketDetail.aspx?id=499
Indien dit voor de aanvrager niet
mogelijk is kan een papieren formulier alsnog worden bekomen bij de
dienst Sport, Sportparklaan 6.
Opgelet: de uiterste datum voor het
aanvragen van de subsidie is
31 oktober 2017.

volwassenen

30€

Wens je een hoodie aan te kopen
neem dan contact op met
sven@piranhas.be

BEKIJK ONS VOLLEDIG
MERCHANDISE ASSORTIMENT OP
WWW.PIRANHAS.BE/MERCHANDISE

AUGUStUS-SEPTEMBER

WEDSTRIJDKALENDER
ZATERDAG

26
AUGUSTUS

ZATERDAG

2
SEPTEMBER

ZATERDAG

9
SEPTEMBER

ZONDAG

10
SEPTEMBER

ZATERDAG

16
SEPTEMBER

ZATERDAG

23
SEPTEMBER

SLOWPITCH
Olen Titans 2 - Piranhas
Missestraat 8 - Olen
SLOWPITCH
Piranhas - Leuven Twins
Speelveld - De Schorre Oostende
ROOKIES, MAJORS, JUNIORS, KADETTEN
Tornooiweekend Piranhas
De Schorre Oostende
ALL-STARS
Tornooiweekend Piranhas
De Schorre Oostende
SLOWPITCH
Oostende Piranhas - Brasschaat Braves
Speelveld - De Schorre Oostende
Gelieve vooraf indiviALL-STARS
Claudia’s Hotch Potch dueel in te schrijven!
Alkstraat 57/S - 2170 Antwerpen

> BEKIJK ACTUELE KALENDER

PLAY-OFFS
De data van de slowpitchplay-offs zijn bekend! Omwille van
de puike prestaties van onze competitieploeg, strijden we
met de top-4 om de eerste plaats (en dromen we stilletjes
van een promotie naar de 1ste divisie)
Op deze data spelen we onze play-offmatchen:
- zat. 26/08, 14 u.: Olen Titans vs. Oostende Piranhas
- zat. 2/09, 13 u.: Oostende Piranhas vs. Leuven Twins
- zat. 16/09, 14 u.: Oostende Piranhas vs. Brasschaat Braves
Supporters zijn uiteraard meer dan welkom!
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
SLOWPITCH - 3 JUNI 2017
OUDENAARDE FROGS - PIRANHAS OOSTENDE
3 juni 2017 matchday Slowpitch tegen een nieuwe ploeg in de reeks, Oudenaarde Frogs. Uitslagen: Frogs - Piranhas 8 - 18 en 0 - 9
Maar liefst 14 Piranhas tekenden present voor deze confrontatie, Dit was
voor de coach een huzarenstuk om iedereen gefocust te houden, alsook
optimaal te laten spelen in deze wedstrijden. Achteraf gezien was het
goed om zoveel spelers mee te hebben want de tegenpartij kon geen
umpire en scoorder voorzien. We namen dit met plezier voor onze rekening. Aangezien Oudenaarde Frogs een nieuwe ploeg is in de slowpitchwereld, was ook het terrein ons onbekend, het sportpark in Oudenaarde
is behoorlijk groot waardoor onze eerste opdracht duidelijk was: zoek
terrein G. Gelukkig duurde de zoektocht niet te lang en konden we ons
goed opwarmen wat nodig bleek want het harde veld was met heel wat
oneffenheden bezaaid.
Snel werd duidelijk dat de Frogs nog wat ervaring misten, maar ze bleven wel gaan voor iedere bal. De taak van de Pirhanas was de focus
houden en de alomgekende piranha - inning vermijden. Aan slag ging
het niet zo vlotjesmaar in de verdediging werden heel wat mooie dingen
gerealiseerd. Solo nummertjes van Ruben en Nick zorgden voor dubbele
plays en heel wat snelle innings in de 2de wedstrijd. Het infield had het
meeste werk vandaag, maar deden dat voortreffelijk. Outfield stond telkens klaar voor de backup. Twee belangrijke overwinningen, op naar de
volgende wedstrijd.
BEKIJK FILMPJE

Caroline Fillee - speelster slowpitch

ALL-STARS - 17 JUNI 2017
RECREANTENTORNOOI GENT KNIGHTS
PIRAXES, het kon een Griekse of Romeinse filosoof geweest zijn uit de
Oudheid maar niets is minder waar. Piraxes is de samentrekking van twee
ploegen: Piranhas Oostende en de Foxes van de WBA (Wase baseballa-
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cademy). Op het 1e recreantentornooi georganiseerd door de
Gent Knigts konden we slechts
vier Piranhas klaarstomen voor
een dagtrip naar Gentbrugge.
Coach Marc had voordien contact opgenomen met het recreantenteam van WBA (de Foxes)
die ook in spelersnood zaten.
Luc, Aleks, Niko Lebeke en coach Marc waren de dapperen die de verplaatsing meemaakten.
Om kort te zijn, een leuke en geslaagde samenwerking met de mensen
van de Foxes, prachtig baseballweer, slechts 1 van de 4 wedstrijden verloren (tegen de voor die dag onoverwinnelijke Lions uit Beveren) om af
te sluiten op een 4e plaats van 9 deelnemende teams.
Vree wijs !
Marc Leniere (coach All-stars)

SLOWPITCH - 17 JUNI 2017
LEUVEN TWINS - PIRANHAS OOSTENDE
Thriller! --moonwalk in Leuven--

Moest er een DeeJay achter de
backstop gestaan hebben, dan
zou die wellicht non-stop Thriller
grijsgedraaid hebben van Wacko
Jacko Michael Jackson!
Onze double-header in de studentenstad bij uitstek, tegen Leuven
Twins, de top van onze competitie
in tweede divisie, was méér dan
spannend met een ongelooflijke –zalige- afloop.
Meteen aan de start keken we tegen een kleine achterstand aan door het
verschil in aantal vrouwen en de dames van Leuven moesten niet onderdoen voor hun mannelijke teamgenoten.
Dat zou genoeg blijken tijdens de eerste wedstrijd die wij gelijkmatig
geestdriftig te lijf gingen maar halverwege sloeg de piranha-vloek toe
en stapelden we teveel foutjes op met een pijnlijke achterstand als gevolg. Maar trots, op het veld van eer, krabbelden we terug omhoog, en
de kloof van acht punten werd sprokkelsgewijs gedicht dankzij duchtig
verdedigend teamwork en aanvallend knallend slagwerk van onze hitters
waarbij Mister 01 op een haartje na een homerun sloeg.
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De ontknoping was niet voor hartlijders maar in de laatste inning slaagden we er nog in om extra te scoren waardoor we alsnog de overwinning
in de wacht konden slepen. Wat een game, met verbaasde doch opgeluchte blije gezichten bij onze Piranha’s, toen de jonge vrouwelijke umpire “game” schalde. Haal die plaat maar boven! Thriller was het!
Met die zalige afloop zat de eerbiedwaardige strijdlust er helemaal in
voor de tweede wedstrijd waarbij we over de arme Twins walsten met
een double play als kers op de taart! Heerlijk gewoon.
Superboy, beter gekend onder zijn menselijke naam als Ruben, moest
verstek geven omwille examenverplichtingen –ja, er zijn soms toch nog
dingen die belangrijker zijn in het leven- en des te meer gedreven was
zijn ouwe vader Sven die zijn zoon enkel trots wou maken, met woeste
gedrevenheid en peptalk. Old man played well :-) En trots was hij. Wij
allemaal trouwens.
Onze leuze kon niet méér toepasselijk zijn dan op die dag: We hit, we
slide, we bite!
We are number one!
Steven Neyrinck (speler slowpitch & recreanten)
BEKIJK FILMPJE

MAJORS - 24 JUNI 2017
MAJORS TORNOOI WBA
Onze majors mochten op zaterdag 24
juni op toernooi naar de Wase Baseball academy.
We verzamelden met zijn allen aan
het jet center voor een ritje van anderhalf uur naar Steendorp. Toen
we toekwamen bleken er 2 van de 4
ploegen forfait gegeven te hebben,
maar dat kon ons en de thuisploeg
niet deren. De WBA’ers splitsten hun team op in 2 ploegen en zo konden er toch
3 vriendschappelijke matchen gespeeld worden.
De elf meegereisde Piranha’s mochten op het veld en aan slag, wat het plezier alleen maar groter maakte. Door een goede voorbereiding van coach Dirk hadden
we meteen ook een doorschuifsysteem voor de slagvolgorde en de veldposities.
Onze majors lieten zich in de eerste match van hun beste kant zien en met de
mooie pitches van Steve (papa van Jacob) konden ze punt na punt binnenhalen.
Ook de spelertjes van WBA 1 gaven het beste van zichzelf. Het puntentotaal
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maakte niet veel uit, maar volgens een alerte Qju hebben we de match gewonnen met 5 punten voorsprong.
Na deze match deden we ons tegoed aan onze boterhammetjes en konden de
spelertjes zich nog wat uitleven op het springkasteel.
De tweede match tegen WBA2 verliep gelijkaardig aan de eerste. Ze gaven weer
allemaal het beste van zichzelf. De mama’s en papa’s die vanop de tribune al
bibberend supporterden kregen een mooie match te zien waarin onze majors
hier en daar toch al een mooi spelinzicht toonden..
Na een leuke dag trokken we rond 14u terug huiswaarts met een medaille op zak.
Britt Verburgh - speler Slowpitch, mama Elias Brodeoux

ALL-STARS - 24 JUNI 2017
RECREANTENTORNOOI HOPPERS
Zaterdag 24 juni was een hele drukke sportdag op alle vlakken: zoals je hierboven al kon lezen trokken onze majors met hun coaches naar WBA voor een
wedstrijd, we namen die dag ook met enkele vrijwilligers deel aan de Oostendse
sportmarkt en waren ook enkele Piranhas druk aan het blokken… Het lukte de all
starploeg daardoor niet om met een volledig team af te zakken naar Merksem
voor het jaarlijkse recreantentornooi van de Hoppers. Acht dappere Piranhas tekenden present en dit keer ontstond een West Vlaamse alliantie met vijf spelers
van de Frontliners uit Poperinge.
Het resultaat was een jonge fusieploeg met veel nieuwe eerstejaars spelers,
daarbij kwam dan nog eens het gegeven dat onze tegenstanders in vorm waren
en vlotjes alle ballen in outfield knuppelen. Dan weet je al snel dat het een dag
wordt om de schade te beperken. Als er dan nog zeer veel simpele fouten gemaakt werden, dan mag je als coach wel eens diep zuchten. Het werd sportief
helaas een volledige offday.
Om niet de poedelprijs te krijgen moesten we zeker onze laatste wedstrijd winnen tegen de Merchtem Cats. En zo waar, de meesten vonden hun elan terug, en
kwamen enkele mooie plays tevoorschijn en aan slag werden de softies vlotjes
over infield gebat.
Voor hun laatste slagbeurt stonden de Cats 5-10 achter. Er moest dus geconcentreerd verdedigd worden ! De tegenstander kon slechts 2 lopers laten scoren
waarna coach Marc zowaar enige vreugde en contentement waarnam.
Deze mindere sportieve prestatie werd grotendeels goedgemaakt door een leuke sfeer. Sympathieke mensen van ‘bachten de kupe’ maar dat wisten we na-

13

tuurlijk al. Deze dag werd afgesloten en een groepsfoto van alle deelnemende
teams. Deze foto ging dan gepost worden op facebook aan Claudia, een lid van
het Hoppers Recreantenteam, die enkele dagen tevoren een harttransplantatie
onderging.
Dit om alles maar eventjes in perspectief te plaatsen. Het gaat je goed Claudia!
Marc Leniere - coach All Stars

SLOWPITCH - 25 JUNI 2017
TITANS 2 - PIRANHAS OOSTENDE
Zondag 25 juni trokken dertien Piranhas (Nico, Ruben, Mieke, Sven, Nick, Roy,
Felix, Caroline, Kristof, Jana, Mathieu, Britt, Stijn) richting Olen voor wat –alweerde match van het jaar zou kunnen worden. De wedstrijd tegen de Titans was
eerder op de kalender voorzien maar na onderling overleg beslisten beide teams
de degens te kruisen op zondag 25 juni. Het verkeer stuurde de snode plannen
van de Piranhas niet in de war. Keurig op tijd meerden de Piranhas in Olen aan.
De eerste confrontatie startten tien Titans aan slag terwijl de Piranhas zeven
mannen en drie vrouwen het veld in stuurden. Bij de Titans startte een vrouw
meer in de ploeg waardoor ze een bonus van drie punten kregen. In de eerste
innings leverden beide teams mooi werk, al waren de Titans iets efficiënter waardoor ze enkele punten uitliepen. De slagbeurten van de Piranhas waren degelijk
al viel het meteen op dat het outfield van de Titans verbazend sterk was: fenomenale hits richting outfield die anders in de geschiedenisboeken belandden
wegens ‘niet te pakken’, belandden een na een toch in de handschoen van de tegenstander. De Piranhas waren op achtervolgen aangewezen tot we in de vierde
inning onder stoom kwamen en een inning 6-0 in ons voordeel afrondden. Base
per base schoven de Piranhas op en scoorden punt na punt na puik werk van de
spelers én de basecoaches. De kloof met de Titans was gedicht en als Piranhas
de overwinning ruiken, kunnen ze altijd ietsje meer. Het motto: ‘het is maar een
spel’ weerklonk meermaals en terecht: de Piranhas beten zich verder vast in de
tegenstander en wonnen de eerste wedstrijd overtuigend met 15-12 cijfers
Na een kwartiertje welverdiende pauze mochten de twee teams opnieuw aantreden. De Piranhas speelden nu veel secuurder en straften kleine foutjes van de Titans genadeloos af. Er kwam geen wereldberoemde Piranha-inning en het motto
‘het is maar een spel’ bleef weerklinken. De Piranhas lieten enkele mooie plays
optekenen waaronder enkele ‘strepen’ van derde base-man Ruben perfect in
de handschoen van eerste baseman Nico en mooi samenspel tussen shortstopSven en secondbase-Mieke waardoor de tegenstander niet voorbij tweede base
geraakte. De Piranhas en de Titans waren elkaar waard en vochten voor elk punt.
De ploegen hielden gelijke tred tot bij een ongelukkige botsing op de thuisplaat
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de Titans even van slag waren. Met een inning in het voordeel van de Piranhas
van 14-0 bouwden de Piranhas een voorsprong uit die de Titans niet meer zouden goedmaken. 21-6 was de uiteindelijke score.
Een welverdiende ‘mooooogoooooowwwzeeeeggggg’ weerklonk in de stad van
de pot met de drie oren.
Stijn De Jongh, speler slowpitch

ALL-STARS - 15 JULI 2017
RECREANTENTORNOOI POPERINGE
Op zaterdag 15 juli vertrok een toffe bende All Stars bij het krieken van de dag
naar de Poperingse frontstreek van WO1. Daar hielden onze West-Vlaamse buren hun jaarlijks recreantentornooi. Dit jaar en zeker rond deze tijd wordt er de 3e
slag bij Ieper herdacht ofte de slag om Passendale, in de Britse oorlogsliteratuur
bekend als Passchendaele, door de Britten uitgesproken als passion dale of “dal
van de lijdensweg”.
Voor onze ploeg was het niet echt een lijdensweg maar zeker ook geen triomftocht. Een eerste opmerkelijk feit was de grote afwezigheid van dames in ons
team. De zomerperiode is altijd een heikel punt wegens vakantie, kamp, vakantiejob, mosselen met frieten gaan eten of verslapen na een nachtje doorzakken.
Enkel Janne kon als dame opgesteld worden (per ploeg moeten er minimum 2
dames meespelen op het veld) wat automatisch betekende dat we startten met
2 strafpunten. Als je dan weet dat we 2 wedstrijden verloren met 1 puntje is dat
niet zo leuk.
Buiten deze vaststelling moet gezegd worden dat het niveau van sommige ploegen, zeker in het aanvallend compartiment (lees : de balletjes worden super ver
in het outfield geslaan) hoog ligt. Ploegen als Beveren Lions en Merchtem Cats
zijn boven het recreatieve gestegen en zouden in andere competities zeker hun
mannetje staan.
Het verschil is zeer groot als je dan ploegen ertegen ziet spelen die enkele nieuwe mensen opstellen om het spelletje aan te leren. Maar, zoals oud voetbalbondscoach Robert Waseige zei : “sfeer is goede”. Met een portie relativering,
sportiviteit, inzet en kameraadschap raken we al zeer ver.
De eerste wedstrijd was er eentje tegen Frontliners II, meteen een aangename
wedstrijd tegen onze buren die we winnend wisten af te sluiten, altijd leuk om de
dag zo te beginnen. De tweede wedstrijd, tegen de Foots uit Merksem, verliep
gelijkopgaand zoals dat heet, maar uiteindelijk moesten de dappere Piranhas
hier hun meerdere erkennen in de tegenstander.
De derde wedstrijd kondigde zich als een moeilijke wedstrijd aan, tegenstander
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van dienst: Merchtem Cats. Zoals eerder al gezegd is dit een ploeg die zeer sterk
is zowel aan slag als in het veld, maar de Piranhas hielden toch lang stand. We
verloren de wedstrijd maar hebben stevig weerwerk geboden.
Ook de vierde wedstrijd tegen Beveren Lions verliep niet zoals we het zouden
willen: het hobbelige veld en enkele individuele fouten lagen mee aan de basis
van de verliespartij. De dag sloten de Piranhas helaas ook met een verloren partij
af tegen Frontliners 1. We behaalden op het eind van de dag een 8e plaats op 10
deelnemende ploegen.
We sloten na een verkwikkende douche af met een lekkere St. Bernardus Abt 12,
dit donker bier van hoge gisting stond op nummer 4 op de lijst van beste bieren
ter wereld van de website beeradvocate.com. De recepten van de bieren zijn dezelfde als die van de brouwerij in West-Vleteren. Als je dan nog moet weten dat
dit bier gebrouwen wordt in Watou en dit dorp de woonplaats was van ondergetekende coach zijn stamvader, dat weet je dat dit helemaal goed zat.
Leuk is ook te zien dat de Frontliners nu toch hun eigen stek gekregen hebben
op deze sportsite, gelegen langs de Reningelstse weg te Poperinge. Er is reeds
een stevige backstop verrezen en het speelveld is proper afgezet met Beckaertdraad.
Belangrijk aandachtspunt voor onze jongeren : op tornooien is de coach een
druk bezette man en kan hij niet alles in het oog houden. Daarom : bij zonnig
weer, bescherm jezelf door schaduw op te zoeken, hou je pet op en drink voldoende. Ook zonnecrème is nuttig bij bepaalde huidtypes!
Marc Leniere - coach/speler All Stars en
Roy Devriendt - speler: Kadetten, All Stars & Slowpitch

SLOWPITCH - 29 JULI 2017
OOSTENDE PIRANHAS - NAMUR ANGELS
Het begint stilaan een.gewoonte te worden bij elke thuiswedstrijd: regen voor de
wedstrijd en bang afwachten hoe bespeelbaar het veld zal zijn. Gelukkig waren
de weergoden ons gunstig gezind vanaf de opwarming voor deze dubbele confrontatie met de Angels uit Namen, op papier een haalbare kaart want de Angels
staan voorlopig laatste in het klassement en de Piranhas voeren het klassement
aan...maar je kent het spreekwoord van het vel en de beer… gefocust zijn bleef
de hoofdopdracht. Ondanks de vakantie tekenden voldoende Piranhas present
om hun tanden te zetten in de tegenstander. Met de bat tussen de tanden en de
handschoen in de aanslag, betraden ze het veld
De Piranhas begonnen goed aan de wedstrijd en al snel werd duidelijk dat de
eerste wedstrijd vlot voor de Piranhas zou zijn, ondanks een vrouw-meer-situatie
en dus extra punten voor de tegenstander lukte het de Piranhas vlot om punten
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te scoren en slaagden ze er tegelijk in om de tegenstander snel uit te maken zodat de Angels moeilijk punten konden maken. Een knappe prestatie van eerste
basevrouw Rune maakte dat veel lopers zelfs niet tot de eerste base raakten. De
eerste wedstrijd werd overtuigend gewonnen.
Twintig minuten later betraden de Piranhas opnieuw de arena voor de tweede
wedstrijd. Was het de overwinningsroes uit de eerste match die nog nazinderde
of wilden ze het in de tweede match gewoon ongemeen spannend maken, niemand zal het weten maar wat we wel weten is dat die tweede match veel moeizamer verliep dan de eerste: de Angels hun slagen bereikten vlot het outfield
waardoor ze makkelijk base per base konden opschuiven en zelfs enkele punten
scoren terwijl zowel het slag- als gooiwerk bij de Piranhas het compleet liet afweten. Een tweede verliesmatch dit seizoen was in de maak. Peptalk van coach
Nick tussen twee innings deed de ploeg merkelijk deugd want de ploeg stond er
weer zowel op het veld als bij de slagbeurten. De Piranhas tekenden voor enkele
mooie plays en gingen alsnog met de overwinning lopen. Go Piranhas go!
Stijn De Jongh: speler slowpitch

SLOWPITCH - 5 AUGUSTUS 2017
OOSTENDE PIRANHAS - BRASSCHAAT BRAVES
Op zaterdag 5 augustus werd de laatste doubleheader van de reguliere competitie afgewerkt. Tegenstander van vandaag waren de Brasschaat Braves die hun
4de plaats in de ranglijst wouden verzekeren. De piranhas waren al zeker van
een eerste plaats. Alleen bij 2 nederlagen konden ze die eerste plaats nog delen
met de Leuven Twins. Om die reden startten de Piranha’s dus niet meteen met
hun sterkste ploeg. De eerste 2 innings waren een catastrophe voor de Piranhas.
Aan slag leek het voor niemand te lukken en individuele fouten werden gemaakt
over heel het veld. Daarna ging het iets beter, maar toch nog niet zoals het zou
moeten. Brasschaat was heel sterk aan slag en daar hadden onze outfielders ook
veel moeite mee. De Piranhas verloren uiteindelijk met een zwakke 26-9 score.
Maar niet getreurd… Vol vertrouwen en een nieuwe opstelling begonnen de Piranhas aan de tweede wedstrijd. Deze wedstrijd wou niemand verliezen. Het
ziet er natuurlijk veel beter uit om alleen eerste te staan dan die plaats te moeten
delen. Al snel was te zien dat deze wedstrijd een stuk spannender ging worden.
Aan slag waren we wel 10x beter en in het veld wel 100x meer oplettender. Onze
eerste baseman van dienst Mathias speelde voor de eerste keer dit seizoen op
derde base. En wat een wedstrijd heeft hij gespeeld! Brasschaat bleef goed aan
slag maar deze keer werden de ballen haast allemaal gevangen of gestopt. De
Piranhas wonnen deze thriller met 15-10 en bekleden zo de eerste plaats na de
reguliere competitie in de 2de divisie slowpitch van België!
Ruben Wilssens (speler : slowpitch, All Stars en kadetten)
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