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>VOORWOORD
INHOUDSTAFEL
Beste Piranhas, supporters, ouders,
sympathisanten
Bij de start van de zomervakantie schotelen we jullie graag het derde nummer
voor van ons Pitch Magazine. We trakteren jullie op maar liefst vijf wedstrijdverslagen van al onze werkingen en leggen
de leden van het feestcomité op de rooster voor ‘no pitch, no glory’.
Verder in dit nummer komt Leonard aan
bod, hij verkocht het meeste wafel- en
snoepzakjes tijdens onze eerste wafelen snoepverkoop. We kijken ook al graag
even vooruit naar ons tornooiweekend
op zaterdag 17 en zondag 18 september
in Sportpark De Schorre in Oostende. Noteer alvast die datum in jullie agenda.
Sven doet tot slot alle geheimen uit de
doeken die een baseballbal kan hebben.
Veel leesplezier!
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Contacteer ons voor suggesties,
opmerkingen of nieuwtjes:
nieuwsbrief@piranhas.be

eindejaarsperiode met de nieuwjaarsreceptie en de quiz.

INTERVIEW MET EEN
‘BEKENDE’ PIRANHA

NO

PITCHNO
GLORY!
Achter elke sterke man staat een minstens even sterke vrouw, dat is met het
feestcomité van baseballclub Piranhas
niet anders. De huidige ‘trekkers’ van
het feestcomité, Ann en Sabrina zijn
de sterke dames achter respectievelijk
onze secretaris Marc en onze voorzitter Dirk. Een uitgelezen moment om
hen eens op de rooster te leggen in
onze rubriek ‘no pitch, no glory’ want
ze zijn op zoek naar vers bloed om
het feestcomité te versterken, man/
vrouw, jong/oud,... het maakt niet uit,
wie graag de handen uit de mouwen
steekt, wees welkom bij het feestcomité.
Hallo Ann & Sabrina, wat is jullie taak
in het feestcomité ?
Ann & Sabrina : Als feestcomité is het
onze taak om te helpen bij de catering
bij wedstrijden, tornooien of evenementen. Zo staan wij jaarlijks paraat

2

ANN DEPUYDT
& SABRINA
LOUAGIE
INTERVIEW
FEESTCOMITÉ

op de nieuwjaarsreceptie, de quiz en
tijdens het tornooiweekend met onder
andere onze grote barbecue.
Jullie hebben extra mensen nodig in
het feestcomité, welke taken zijn dat
zoal?
Ann: De taken van het feestcomité
zijn ondersteuning bieden tijdens evenementen, zorgen dat er voldoende
volk is om de bar te bemannen,... Het
is altijd leuk om te kunnen rekenen op
helpende handen die werk zien en niet
bang zijn om even de handen uit de
mouwen te steken. Teamwork is superbelangrijk, ook al is het maar voor
een uurtje (of twee, of drie,...:-)) dat
iemand zich kan vrijmaken.
Sabrina: Tijdens wedstrijden proberen we ook aanwezig te zijn om een
drankje en een hapje te verkopen, in
hoofdzaak liggen de taken geconcentreerd in het tornooiweekend en in de

Zitten jullie buiten het evenement
nog samen voor andere activiteiten,
zo ja, welke ?
Ann en Sabrina: Ja, ook buiten de
baseballactiviteiten zien we elkaar regelmatig. Dat maakt het ook fijn om
tijdens de evenementen te kunnen
samenwerken, we weten wat we aan
elkaar hebben en vullen elkaar goed
aan.
Vergaderen jullie, zo ja, welke tijdstip.
Ann: Vroeger vergaderden we regelmatig maar nu doen we dat niet zo
vaak meer, we weten wat we moeten doen en het gebeurt dat we in de
aanloop naar een evenement eens de
koppen bij elkaar steken.
Sabrina: Het hangt inderdaad een
beetje af van welke evenementen op
til staan, we hebben geen vaste vergadermomenten maar daar kan misschien verandering in komen als het
feestcomité uitbreiding vindt met een
paar nieuwe feestcomitéleden. :-)

LINE UP
Naam: Ann Depuydt
Geboortedatum: 26/02/1969
Beroep: verpleegkundige
Hobbies: Tupperware, reizen, zonnen
en lekker gaan eten
Burgerlijke stand: getrouwd
(met Marc Leniere, coach All Stars)
Kinderen: 3
Hoe lang al in het feestcomité: 15 jaar
Hoe ben je terecht gekomen bij de Piranhas : Via Marc Leniere en Dirk Gunst
Speler bij de Piranhas, zo ja,
welk team :neen

LINE UP
Naam: Sabrina Louagie
Geboortedatum: 25/02/1973
Beroep: kleuterjuf
Hobbies: yoga
Burgerlijke stand: gehuwd

We zijn op zoek naar helpende handen voor de bar, de afwas, om tenten
te helpen opzetten/afbreken/…. wie
wil een handje helpen?

Kinderen: 3

Contacteer dan:
Mailen kan naar secretaris Marc.
(info@piranhas.be)

Speler bij de Piranhas, zo ja,
welk team :neen

Hoe lang al in het feestcomité:
van in de beginjaren
Hoe ben je terecht gekomen bij de
Piranhas : via echtgenoot Dirk Gunst

Dankjewel voor dit fijne interview!
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Sven’s
bballshop

➔
JEUGD
ROOKIES
& MAJORS

Wist je dat elke werking in de
baseball met een ander type bal
speelt? Sven legt het haarfijn uit
in deze Sven’s bballshop.
Met drie jeugd- en twee volwassenwerkingen kent onze club een
ongekende groei, maar wist je dat
elke werking haar eigen type bal
gebruikt met speciﬁeke eigenschappen en afmetingen?
Tijd voor een beetje geschiedenis.
In 1872 zijn een aantal speciﬁeke
normen opgesteld waaraan een
baseball moet voldoen. Een baseball (maar ook een softball) wordt
steeds vervaardigd rond een kurken centrum. Die kern wordt omwikkeld door verschillende types
van garen, waarbij elk type van
garen een speciﬁeke eigenschap
aan de bal geeft.
Het garen dat gebruikt wordt om
het kurken center te omwikkelen
kan tot 1,6 km lang zijn. Het geheel wordt op haar beurt omwikkeld door twee aan elkaar gestikte
stukken lederen koehuid en handmatig (!) aan elkaar gestikt. (Ter
info: in een gemiddeld MLB-seizoen worden zo’n 150.000 ballen
geslagen, een bedrijf als Rawlings
produceert jaarlijks dan ook zo’n 2

➔

JUNIORS/MINIEMEN

miljoen ballen per fabriek, wat de
arbeidsomstandigheden niet altijd
ten goede komen).
Het type garen en de strakheid
waarmee die garen om het kurken
center worden gewikkeld, bepalen
of de bal hard of zacht aanvoelt.
Vergelijk maar eens een recreantensoftball met een slowpitch
softball.
Eens de bal wordt geworpen fungeren de uitstekende rode naden
van een baseball als de “vleugels”.
Ze vangen de wind en zorgen ervoor dat de bal lichtjes zweeft op
weg naar de catcher. Naargelang
de snelheid, de draairichting en de
grip kan de werper het traject en
de snelheid van de gegooide bal
beïnvloeden.
Wil je thuis wat oefenen, dan kan je
steeds in Sven’s bballshop terecht
voor de aankoop van de geschikte
bal voor je werking. (wel opletten
met ramen in de buurt :-))

DIAMETER 8”
ZACHT

€ 4,00

DIAMETER 8,5”
HARD (COMPETITIE)

€ 4,00

DIAMETER 8,5”
ZACHT (INDOOR)

€ 4,00

VOLWASSENEN
SLOWPITCH

RECREANTEN
ALL/STARS

DIAMETER 12”
ZACHT

€ 5,00

DIAMETER 11”
HARD (DAMES)

€ 5,00

DIAMETER 12”
HARD (HEREN)

€ 8,00

BEKIJK FILMPJE
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WINNAAR
WAFEL- EN
SNOEPVERKOOP

CATCH

NEWS
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het ideale moment om hen nu iets te
laten terugkopen van mij. Ik ben ook
gaan verkopen bij mijn papy, grany
en opa. Uiteindelijk hebben mama en
papa het aantal zakjes afgerond naar
30 want zij lusten ook wel graag een
snoepje. Eind juni was het mijn verjaardag en daarom waren de snoepzakjes ook perfect om snoepjes van
de Beeball te trakteren.

Major
Jorre
Gunst prijkt op
de cover van de
nieuwe
sportgids Oostende.
#baseballgroeit

Nieuwe hulptrainer
Juniors:
Mathias Degrande
Nieuwe hulptrainer
Majors:
Niko Lebeke

We stonden in de krant!!!
In de Zeewacht van 10 juni
jongstleden kreeg de slowpitchwerking van onze club
de nodige aandacht. Altijd leuk om in de krant te
verschijnen. We zijn ﬁer op
onze slowpitchers. Verder
in dit Pitch magazine lees
je hoe ze het ervan af gebracht hebben tijdens de
voorbije wedstrijden.
(artikel zeewacht : 10/06/16)
Lees artikel

▼

“Sportmarkt
Oostende” : Het
S t a d s b e s t u u r,
de Sportraad en
de
Oostendse
sportverenigingen organiseerden op zaterdag 11 juni 2016 een Sportmarkt
in sportcentrum Mr. V-Arena en sportpark
De Schorre. Als voorbereiding daarop werden er de afgelopen weken 5000 ﬂyers in de
Oostendse basisscholen rondgedeeld. Vanaf
14.00 tot 17.30 uur kon je er kennismaken met
een divers aanbod van sportverenigingen en
de kinderen kregen de kans om tal van leuke
sportproeven af te leggen. Kinderen die deelnamen aan minimum zeven leuke sportproefjes, kregen een sportieve attentie. De opkomst
was hoger dan verwacht want er was meer
volk dan tijdens de editie van 2015. Heel wat
kinderen bezochten onze demostand en we
hebben met de glimlach veel ﬂyers en foldertjes aan de geïnteresseerde ouders en jeugd
meegegeven. Ook Burgemeester Johan Vandelanotte ontkwam niet aan een foldertje en
kreeg de nodige informatie over de gestructureerde werking van onze club. Hartelijke dank
aan Els, Kurt, Benjamin en Luc voor hun gedreven inzet en initiatie tijdens de sportmarkt.
Op naar de editie van 2017.

Interview met winnaar

Leonard kreeg van voorzitter Dirk Gunst
een bon van €15 voor Sven’s Bballshop als
winnaar van de wafel- en snoepverkoop.

Hoeveel wafel-/snoepzakjes heb je
verkocht en hoe heb je de verkoop
aangepakt ?
Het is niet de eerste keer dat ik iets
moet verkopen. Op school krijgen we
soms de opdracht om marsepein of
chocolaatjes te verkopen om vb. de reis
naar de heuvelklas mee te sponsoren.
We hebben ook op school al eens een
verkoop georganiseerd om een ziek
kindje te steunen. Ik weet dus ondertussen al een beetje hoe het moet :-).
Voor de verkoop van de wafel-en
snoepzakjes heb ik me gericht op de
snoepzakjes omdat iedereen dat toch
wel graag lust. Mijn neefjes en nichtjes,
die ook bij mij op school zitten, komen
ook bij ons aankloppen als ze iets moeten verkopen op school, het was dus

Omdat je de meeste wafel- en
snoepzakjes van allemaal hebt verkocht, krijg je van de club een waardebon van €15 om te spenderen in Sven’s
Bballshop. Wat ga je kopen met je bon
?
Ik heb nog een sweater nodig van de
Piranhas, daarvoor zal ik de bon zeker
kunnen gebruiken.

LINE UP
Naam: Leonard Slabbinck
Leeftijd: 12 jaar
Hobbies: gitaar, honkbal,
voetbal met vrienden
Lid Piranhas sinds : 2015
Welke ploeg speel je: Juniors
Favoriete veldpositie: catcher
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HET FEESTCOMITE?

OOSTENDE

Het feestwat?

# tornooiweekend 17 + 18 september : SAVE THE DATE !

Ons tornooiweekend op zaterdag 17 en zondag 18 september belooft
alweer een voltreﬀer te worden. Op zaterdag organiseren we verschillende tornooien voor de jeugdwerkingen en laten we ook ouders, familie, vrienden en supporters eens proeven van baseball tijdens het FAMILIETORNOOI. Op zaterdagmiddag kan je smullen van heerlijke frietjes
en ‘s avonds organiseren we onze jaarlijkse grote Barbecue.
Zondag is het de beurt aan onze All Stars (recreanten) om zich tijdens
het recreantentornooi van hun beste kant te laten zien. We voorzien
ook in randanimatie en de Oostendse visbakkers komen de innerlijke
mens versterken.
We zijn nog op zoek naar (vele) helpende handen om het werk lichter
te maken tijdens het tornooiweekend. Hulp aan de bar, de afwas, terreinassistentie tijdens de tornooien, … wie graag een handje toesteekt,
laat het ons gerust weten. Alvast bedankt voor jullie bereidwilligheid.
Mailen kan naar secretaris Marc. (info@piranhas.be)

SPORTPARK DE SCHORRE-OOSTENDE
Programma zaterdag (
Rookie Games • Majors tornooi
MINIEMENTORNOOI • familietornooi, • BBQ)

Programma zondag
recreantentornooi met Piranhas All Stars)

IS
GRATANG
TOEG rt
Sta u
om 10

We kijken er naar uit!

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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WWW.PIRANHAS.BE
INFO#@PIRANHAS.BE

WEDSTRIJDVERSLAGEN

WEDSTRIJDKALENDER
ZATERDAG

9
JULI

ZATERDAG

16
JULI

JULI-AUGUSTUS

ZONDAG

17
JULI

MAANDAG

30
JULI

ZATERDAG

6
AUGUSTUS

ZATERDAG

13
AUGUSTUS

MAANDAG

15
AUGUSTUS

ZATERDAG

27
AUGUSTUS

SLOWPITCH
Oostende Piranhas- Leuven Twins
Speelveld Sportpark De Schorre
ALL-STARS
Tornooi Poperinge
Reningelstseweg 18 - Poperinge
JUNIORS
Tornooi Poperinge
Reningelstseweg 18 - Poperinge
SLOWPITCH
Brasschaat Braves vs. Oostende Piranhas
Bijsterveld 3 - Brasschaat
JUNIORS
Oostende Piranhas- Hoboken Pioneers
Speelveld Sportpark De Schorre
SLOWPITCH
Play-oﬀ 1
Nog te bepalen
ALL-STARS
Tornooi Foot’s Players
Alkstraat - Merksem
SLOWPITCH
Play-oﬀ 2
Nog te bepalen
> BEKIJK ACTUELE KALENDER
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ALL STARS/JUNIORS
MAJORS/ROOKIES - 14 MEI 2016
TORNOOI WIELSBEKE
Een dagje Wielsbeke... de ontvangst was dik
in orde, alles in thema van American Sports,
zelfs de hamburgers waren aanwezig!
Onze majors traden aan in 1 wedstrijd tegen een gezamenlijke ploeg van Poperinge Frontliners en Wielsbeke Pitbulls. Al
in de eerste inning werden al vlot 3 outs
gemaakt op eerste base, onze jongens en
meisjes stonden niet te slapen, integendeel, iedereen was gefocust. De coaches
wisselden iedereen eens van positie.
Aan slag waren we alert, Rens sloeg een verre bal en daardoor konden we
wat punten maken. Elias deed het goed als catcher. Fijne overwinning op deze
eerste West-Vlaamse dag “Go West”.
BEKIJK FOTO’S
Dirk Gunst (coach Majors)

SLOWPITCH - 21 MEI 2016
HERENTALS TITANS 2 - PIRANHAS
Piranha’s bijten in Kempense zandgrond
Olen! Thuisbasis van de Titans.
Verscholen in het logge platteland van de Kempen, tussen wuivende populieren naast een
grauwgrijze tribune in het verval, troﬀen we
deze ‘reuzen’ uit Herentals voor de tweede
-dubbele- wedstrijd in de slowpitch-competitie.
Het herinnerde mij aan een ludiek volksverhaal,
over de pot met drie oren dat hier zowat 500
jaar geleden zijn oorsprong vond, met het bezoek van
Keizer Karel aan dit ogenschijnlijk klein boerendorp, Suske en Wiske beleefden het trouwens zelf in de “De pottenproever van Olen”. Misschien wil ik een
objectief verslag ontlopen gezien de uitslag die ik jullie voorlopig onthou.
Elke sportieveling, elk team, kent zijn of haar hoogtes en laagtes. Afwisselende seizoenen vol strijdlustige wedstrijden waarbij eenieder, onbewust op
zoek gaat naar die enkele momenten van glorie, momenten om te koesteren,
onvergetelijke momenten.
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Hoe kortstondig ze ook lijken voor de omgeving, maar met
een glimlach vereeuwigd in de trofeekamer van jouw eigen
herinneringen. Om te blijven koesteren. Lag het aan de
verre verplaatsing naar broeierige zandgronden? Gedijen
Piranha’s niet in de Kempen?
Daar kunnen we naar gissen maar het is een feit dat de tegenstanders het letterlijk slim speelden door afwachtend
aan de thuisplaat te staan. Met een eerder strenge umpire
die alleen ‘ball’ riep op de worpen van onze verzuchtende
pitcher Ruben, konden de Titans één voor één baseon-balls sprokkelen tot de slagman van dienst een
free walk naar de eerste base verkreeg.
Met all bases loaded is het dan makkelijk punten scoren als er één of twee bases opgeschoven kon worden. Niet leuk enerzijds en we spelen het toch liever
met méér actie in het veld net als aan slag. De weinige
hits richting onze verdediging werden meestal gestopt
door onze inﬁeld.
Daar deden Mieke, Dirk, Sven en Steven verdienstelijk
hun werk op enkele schoonheidsfoutjes na, vooral bij
Steven. Mieke stond altijd klaar op tweede base, Sven, op drie, gooide ervaren
naar Matt op eerste en Dirk nam zijn plaats in de tweede game met evenveel
inzet over.
Steven had het op short stop relatief druk met verraderlijke grondballen, getuige de kruisraket en een loeiharde linedrive. ‘Bazinga’ zoals Sheldon Cooper
het zou zeggen.
Sara kon zelfs een loper beletten te scoren dankzij een vangbal aangegooid
door onze inﬁeld.
Outﬁeld was een ander verhaal; De wil was er, de bal jammer genoeg ook,
maar vangen bleek niet echt te lukken wat ook nadelig was voor onze score.
Nieuweling Niko wist toch een bal te vangen dus uitstekend gedaan. Keep up
the spirit!
Verdedigend zat het wel snor, maar vooral de gratis puntjes bij de Titans
deden ons de das om. De puntjes die we moesten toegeven doordat de Titans
twee dames méér hadden in hun team speelden natuurlijk ook een rol.
Met een achterstand starten is nooit leuk en het is niet de eerste en laatste
keer dat we daardoor een wedstrijd verliezen. Des te méér gaan we ervoor, als
één piranha samen, bijna bloeddorstig, de tanden bloot!
Aanvallend was ook niet ondermaats. Gedreven, met een drang naar winst,
lieten we liever de knuppel zwaaien in plaats van te wachten op de volgende
‘ball’. Knappe hits van de mannen onder ons! Dirk, Jiri, Nico, Ruben en Sven
konden meer dan eens de bal raken wat ons broodnodige punten opleverde.
De driebase hit van Jiri was overtuigend en zijn pijlsnelle sprint moest afgeremd worden op derde base vooraleer hij gulzig naar huis liep om daar mogelijk uitgetikt te worden. Dat zal vast een koesterend moment worden voor
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Mister ‘Blessed’ Jiri met verwijzing naar zijn traditionele aantrekkingskracht
naar blessureleed :) Let’s call him Mister congeniality :)
Mieke sloeg haar ballen steevast netjes net over de inﬁeld en Dirk gaf er net
zoals Sven graag een ferme tik op richting outﬁeld. De dames toonden méér
dan eens hun vlijmscherpe tanden. Zo ook bracht Natascha haar debuut op
de slagzone en haar woorden nadien waren synoniem voor haar benen die
trilden als een betonplaat onder een drilboor… shake shake! Enkele acties op
en tussen de bases toonden waarom we allemaal van het spel houden. Dankzij
een aangooi van Sven naar Mieke op tweede base die een gedwongen loper
uitmaakt en daarop op tijd gooit naar Matt op eerste base. Dubbel out!
Een steal van Steven naar derde base na een hit van Ruben, Dirk in zijn kielzog, slide op drie, de baseman vangt naast de aangegooide bal waarop Steven
meteen doorloopt naar de thuisplaat waar opnieuw een duikende sliding enig
spektakel én een punt brengt.
Zo is én voelt onze leuze op dat moment. We hit, we slide, we bite!
Deze dubbele wedstrijd was er dus eentje van enkele laagtes met individuele
hoogvliegers maar we stonden er als één team, solide, maar het mocht niet
baten tegen de vele punten die de tegenstanders gratis kregen.
Respect dus voor de aanwezige Piranha’s die de verre verplaatsing maakten
naar het dorp van de pot met drie oren.
BEKIJK FOTO’S
Steven Neirynck (speler recreanten/slowpitch)

ALL STARS - 2 MEI 2016
TORNOOI HOPPERS - MERKSEM
Op zaterdag 28/05 speelden de All Stars hun
eerste tornooi van het seizoen te Merksem,
thuisbasis van de Hoppers. We zakten af met
een gemengd team van ervaren spelers en
onervaren spelers die voor het eerst kennis
maakten met een tornooidag. We speelden
die dag vier wedstrijden, twee in de poule
en daarna nog twee plaatsingswedstrijden.
Onze eerste match tegen de Hoppers verloren we, maar wonnen daarna van De Zeeuwse Honk waarin er
een paar mooie plays werden gemaakt. Onze eerste plaatsingsmatch verloren
we tegen de Brasschaat Braves, maar wonnen wel de belangrijkste match van
het volledige tornooi en dat wat de derby tegen Poperinge Frontliners waardoor we het tornooi eindigde op een zevende plaats van de twaalf deelnemende ploegen. Wat zeker geen slecht resultaat is voor het eerste toernooi van het
seizoen. Het belangrijkste van zo’n tornooidag is dat het hele team zich heeft
geamuseerd en dat de plaats waar je eindigde niet zo belangrijk is.
Mathias Degrande (speler Recreanten/Slowpitch)
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SLOWPITCH - 4 JUNI 2016
PIRANHAS - BORGERHOUT SQUIRRELS
Op zaterdag vier juni speelden Oostende
Piranhas hun vijfde en zesde match van het
slowpitchseizoen tegen de Squirrels uit Borgerhout. Slowpitch is een iets minder gekende variant van baseball, waarbij met een
grotere bal en op kleinere baseafstanden
wordt gespeeld. De bal wordt onderhands
gepitcht (i.t.t. de bovenhandse pitch bij baseball). Die verschillen zorgen ervoor dat
de sport toegankelijker is voor een breder
publiek. Slowpitch wordt steeds gemengd
gespeeld. Wanneer een ploeg minder dames opstelt dan de tegenpartij, krijgt ze
daarvoor per dame verschil drie punten tegen. Daarom startten de Piranhas hun eerste
match met een 6-0 achterstand en wisten
ze meteen dat de eerste match een moeilijke
dobber zou worden.
De wedstrijd opende met een verre slag in het
outﬁeld door de eerste baseman van de Squirrels. Dirk Gunst, centerﬁelder,
reikte naar de onmogelijke bal en liep bijgevolg een dubbele verrekking op.
Einde van de match voor Dirk, homerun en dus een eerste run (gescoord punt
in baseball, red.) binnen voor de Squirrels. Snel daarna volgden drie outs voor
de Piranhas en kwamen ze zelf aan slag. Het bleek een knaller van een slagbeurt, want al snel brachten de Piranhas zes runs binnen, waardoor ze op het
einde van de eerste inning op één punt van de tegenstander naderden. Hoewel
Borgerhout tweede in de ranking staat, bleek Oostende geen hapklare brok:
ook in de tweede inning konden de Squirrels maar één run scoren en brachten
de Piranhas tijdens hun slagbeurt de score op 8-8 gelijk. Beide ploegen waren
duidelijk aan elkaar gewaagd, want de derde inning verliep scoreloos en beide
ploegen wisten bijzonder vlug drie outs te maken.
Tijdens de vierde inning bracht een knappe homerun Borgerhout opnieuw op
voorsprong; Oostende had geen antwoord: 8-9. Bij Oostende leeft al jarenlang
de legende van de zogenaamde ‘Piranha-inning’ en ook deze match haalde
fantasie de waarheid in: tijdens inning vijf en zes brachten de Piranhas slechts
één run binnen en door vele errors en enkele slechte beslissingen liep Borgerhout uit tot maar liefst 9-17. Het spel leek gespeeld, maar dat was buiten
Oostende gerekend: de Piranhas beslisten tijdens de laatste inning alles op
alles te zetten en brachten run na run binnen. Op het moment dat Borgerhout
de laatste out maakte, staat 15-17 op het bord. De strijd was gestreden en Oostende moest het onderspit delven van wat een wervelende wedstrijd met een
spannende aﬂoop was.
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Na een kwartier en enkele wissels ging de tweede match van start. In de slowpitchcompetitie wordt immers tweewekelijks een zgn. double header gespeeld;
twee matchen na elkaar. Op die manier worden de soms verre verplaatsingen
tot een minimum beperkt. Oostende startte aan de match met een dame meer
en dus met 0-3 voor Borgerhout. De beide teams zetten meteen de trend:
ook de tweede game zou een nagelbijter worden: Oostende opende met maar
liefst vijf runs, waaronder een knappe homerun van outﬁelder en invaller Nick
Verbiest die drie punten opleverde. Het antwoord van de Squirrels loog er niet
om: 5-6 na de eerste inning.
De tweede inning verliep puntenloos en toen de centerﬁelder van Borgerhout in de derde inning demonstreerde dat ook zij kaas hebben gegeten van
homeruns slaan, was de stand na drie innings 5-8 in het voordeel van de Antwerpenaren. Piranhas staan erom gekend een onstilbare honger te hebben en
dat bewees Oostende in de volgende twee innings: telkens werden drie runs
binnengebracht, waardoor Oostende over Borgerhout sprong en de stand net
voor de laatste inning op 11-8 bracht. De spanning steeg ten top toen er discussie uitbrak tussen de coaches van beide ploegen omwille van de interpretatie
van een van de regels. Hoewel de onderbreking vriendelijk en in overeenstemming werd opgelost, was het iedereen duidelijk dat niemand zich zomaar zou
gewonnen geven. Mathias Degrande, die een schitterende prestatie neerzette
als eerste baseman, probeerde in de laatste inning tevergeefs een play te maken met een snelle botsbal richting thuisplaat; pitcher Kristof Brodeoux kon
echter de tag niet tijdig maken. Zo naderde Borgerhout tot op één punt van
Oostende: 11-10. De Piranhas maakten snel daarop twee outs en toen de bases
volliepen, werd even gevreesd dat ook hier een Piranha-inning aan de orde zou
zijn. De volgende slagman is Pieter Smits, eerste baseman bij de Squirrels en
verantwoordelijk voor twee homeruns eerder in de match. Dit werd de beslissende slag: bij een goede tik winnen de Squirrels, bij een out wint Oostende.
De eerste hit is een knaller maar valt diep in het linkerveld in foutgebied. Een
smerige pitch van Kristof zorgt ervoor dat de batter de bal slecht raakt, waardoor die hoog in het inﬁeld wordt geslagen. Sven Wilssens, short stop, houdt
het hoofd koel en weet dat wanneer de bal het leder van zijn handschoen raakt,
hij de beslissende out heeft gemaakt. Winst voor Oostende Piranhas na een
ware thriller.
BEKIJK FOTO’S
Kristof Brodeoux (coach slowpitch)

SLOWPITCH - 18 JUNI 2016
PIRANHAS - NAMUR ANGELS
We hit, we slide, we bite!
De dubbele wedstrijd werd er eentje om onze lederen vingers bij af te likken.
Ontketenend enthousiasme op ons field of dreams –met scheef hangende dugouts- waar de lieve kleine (en grote) piranhas de confrontatie aangingen met de
Angels uit het verre Namur.
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Met twijfelachtige weergoden die ons toch spaarden van mottige regen of spelbedervende onweersbuien waren ruim drie uur game of balls and
hits gevuld met verrassende metamorfoses zoals
bij Niko –the babe- Ruth, tactische inzichten en
een tsunami van homeruns.
Fouten, bij de ijzersterke verdediging waren zo
goed als onbestaande en de gulzige slaghonger
bij de mannen én vrouwen was vlijmscherp aanwezig, waarbij ons team die zeer aangename
tegenstander met huid en haar verslond. Genadeloos bijna, doch met respect en fair play.
In de eerste plaats spelen we steeds als één
ploeg! Elke piranha draagt met zijn spelacties
toe tot een gezamenlijk resultaat. Soms winnen
we, soms verliezen we. Maar we doen het samen
als één team. Als één Piranha.
Het blijft een teamsport, al is het toegestaan om
af en toe eens individuele spelers even virtueel op
handen te dragen dankzij hun memorabele acties.
Zoals men in de MLB (Major League Baseball – de
hoogste divisie baseball in de USA, nvdr) de beste
spelers eert met de roemende titel van Most Valuable Player (MVP). Laat mij onze beste speler(s)
dan ook maar eren als MVP * (Meest Waardevolle
Piranha ;) Een ouwe rot in het vak, een ancien uit
de pionierstijd van het Vlaamse baseball, onze eigen
sweet coach, die twee dagen later trouwens de kaap van 40 voorbijging: Sven…
Wat een héérlijk ontwapenend talent als short stop, duikend en springend, vangend en gooiend. Menig slagvolk sneuvelde op de eerste base dankzij de mooie
worpen naar Matthias die weinig stretchwerk moest hanteren om de bal te vangen. Netjes hoor, coach. Gelukkige verjaardag!
Misschien kunnen we je Saint noemen vanaf nu. Zoals een rode wijn word jij
beter met de jaren en een Saint-Emilion behoort in je herinneringen tot één van
de beste. Of klinkt Emiel beter voor jou? ;)
Ijzersterke slagmannen die de bal hoog en ver durven slaan hebben wij ook in
onze rangen. Om er enkele te noemen: veteranen Kurt, Kristof (die zelfs een
abonnement heeft op homeruns), Nick, Sven, Dirk,...maar ook Jiri laat ze graag
al ver en hoog vliegen en Ruben zal de komende jaren een groter talent zijn
dan hij nu al is.
Wie kent er immers ook niet Babe Ruth? Als die naam je niks zegt dan heb je
van baseball heel weinig kaas gegeten maar het je vergeven van harte.
Gelukkig is er ook internet en Wikipedia… wink wink voor de onwetenden dus.
Check it out if you want -> https://nl.wikipedia.org/wiki/Babe_Ruth
Die babe zit al lang in het walhalla van de baseballgoden en het was absoluut
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geen vrouw dus verwijt ons geen seksistische opmerkingen.V anaf nu mogen
we geloven in het hiernamaals, reïncarnatie of hoe je het ook noemt.
Waar in vorige wedstrijden en tornooien nog een schijnbaar schuchtere jonge
rookie (nieuweling) onzeker aan slag kwam, die precies zijn schwung niet vond,
en moeite had om een bal te raken… Wel dan, vergeet die jongen maar... Want
wat een revelatie! Babe Ruth came back to earth and we saw him hitting like a
newborn motherf**king ballkiller.
Niko came, Niko hit, Niko won. En wij keken met grote lachende ogen naar zijn
big smile als hij een rondje mocht lopen in één keer. De coach zijn woorden hoor
ik nog steeds: “is dat die jongen die niet wist hoe hij moest slaan op een bal?”
Bravo, Niko -The babe- Lebeke… Welcome back to earth!
En de vrouwen? Laten we hen wederom -en eentje in het bijzonder als MVPbenadrukken.
Dat eentje is een 4ever-hitter. Zij weet bijna elke bal netjes tussen de infield en
outfield te slaan en scoort merendeels na haar slagbeurt. Een andere babe Ruth
dus, -female version- die een meerwaarde is voor ons team.
Mieke -Me Can- was uitzonderlijk sterk aan slag op deze wedstrijden en dus een
nobele MVP award waard. Onze vrouwelijke teamspelers? Nee, geen poesjes
om zonder handschoenen aan te pakken.
Piranha’s, echte piranha’s zijn het verdorie. Ze slaan op de ballen, ze ‘slèren’ door
het gras en de modder en maken hun broek schaamteloos vuil om op een base
te raken. De meeste vrouwen zijn al niet welgezind als hun man zijn broek vuilmaakt op een wedstrijd. Maar onze teamvrouwen? Die maken zelfs hun eigen
broek vuil.
Begrijp mij niet verkeerd met mijn ‘gebouwde’ zinnen aldus. Want elke vrouw
in ons team is absoluut een MVP op zich. Great job this game, Mieke, Britt, Sara
en Caro!
Over vrouwen gesproken… eveneens veel respect voor de jonge dames uit Namen die verdedigend meer dan hun mannetje stonden. In de komende seizoenen zullen we absoluut nog horen van die talenten op derde base en short
stop. Zij stopten, vingen en gooiden met veel kunnen waardoor die vrouwen,
waarvan ik jammer genoeg de naam niet weet, ons respect afdwongen! Talent
met een grote T!
Zondermeer kan ik u vertellen dat dit een zeer aangename double header was
met verrassende momenten en uitstekende plays. Nagenoeg perfecte wedstrijden. De score was bijgevolg een smakelijke 21-3 en 16-5!
Onze kreet klonk synchroon met de juichende supporters even verderop bij de
goal van de Red Devils.
Wij bedanken ook graag de welgekomen aanmoedigende toeschouwers zoals
Mieke –Me can-‘s mom and dad.
BEKIJK FOTO’S
Steven Neirynck (speler recreanten/slowpitch)
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