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>VOORWOORD
Beste Piranhas, supporters, ouders,
sympathisanten
De zomer komt eraan! Dat merken we
niet alleen aan de fijne temperaturen,
maar vooral ook aan het zomerseizoen
dat nu echt uit de startblokken is geschoten: de buitentrainingen die volop
aan de gang zijn, veel wedstrijden bij de
verschillende werkingen waarvan je in
dit Pitch Magazine verslagen kan lezen,...
We lanceren ook een nieuwe rubriek in
het Pitch Magazine. Vanaf nu zal in elke
editie onze voorzitter, Dirk Gunst, het
Pitch Magazine openen met een ‘woordje van de voorzitter’.
Het feestcomité stelt met trots hun
nieuw logo voor én nodigt jullie graag
uit voor een eerste ‘after baseballdrink’.
Meer info verderop in dit nummer.
Wat hebben we nog voor jullie in petto?
We leggen recreantencoach, speler en
secretaris van onze club, Marc Leniere
op de rooster in ‘no pitch, no glory’, en
hebben we een verse lading wedstrijdverslagen.

INHOUDSTAFEL
n Voorwoord.............................. 1
n Woord van de voorzitter .2
n Catch news............................ 3
n No pitch no glory ...............4
n Het feestcomité...................6
n Wedstrijdkalender.............. 7
n Wedstrijdverslagen............8

FOLLOW US
www.piranhas.be
/ostendpiranhas
@OstendPiranhas
Contacteer ons voor suggesties,
opmerkingen of nieuwtjes:
nieuwsbrief@piranhas.be

Veel leesplezier!
#6

EDITIE
APRIL
2017

TWEEMAANDELIJKS MAGAZINE
VOOR SPELERS & SYMPATHISANTEN
BASEBALLCLUB PIRANHAS OOSTENDE

#5

EDITIE
JANUARI
2017

TWEEMAANDELIJKS MAGAZINE
VOOR SPELERS & SYMPATHISANTEN
BASEBALLCLUB PIRANHAS OOSTENDE

>VOORWOORD

n Sven’s baseballshop
wensen klaar..........6
We
ties herlezen, dan kan dat altijd via we
dezeonze allerbeste
wensen jullie
allemaal
een sportief
en
n Het
feestcomité
..................8
link: piranhas.be/pitch-magazine.html
gezond 2017,
een jaar vol baseballpleIn dit nummer laten we onder andere
n Wedstrijdkalender
........... 10
zier en -vriendschap
en voor alle..........12
spebestuurslid, speelster en pitch magan Wedstrijdverslagen
lers een jaar zonder blessures.
zineverantwoordelijke Mieke Podevyn
aan het woord, geeft Sven tekst en

FOLLOW US

INHOUDSTAFEL
n Voorwoord............................. 1
n No pitch no glory .............. 2
n Dossier infrastructuur.......4
n Sven’s baseballshop ......... 5
n Catch news ...........................8
n Het feestcomité ..................9

t

INHOUDSTAFEL

>VOORWOORD
Beste Piranhas, supporters, ouders,
sympathisanten
n Voorwoord............................. 1
Beste Piranhas, supporters, ouders,
n No pitch no glory .............. 2
sympathisanten
Hoera! Ons pitch magazine bestaat
1
n Bijscholing reanimatie ..... 3
jaar! We zijn ondertussen 6 magazines
Catch
news ...........................
de start n
van
het nieuwe
jaar hebben5
verder, wil je een van onze vorigeBij
edi-
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Wil je een van onze vorige edities herlezen,
dan kan dat altijd via deze link

Woordje van de voorzitter
Het zijn interessante tijden. Dan bedoel ik niet alleen wat onze eigen
activiteiten betreft, maar ook wat er
rondom ons in het baseballwereldje gebeurt. We zeiden onlangs nog
dat het jammer was dat er maar zo
weinig clubs zijn in onze regio en
voilà, onze wensen vielen niet in
dovemansoren. We hoorden dat de
Roeselare Racoons en de Brugge
Braves, twee nieuwe clubs die het
levenslicht zagen in 2017, het alvast
zien zitten. Booming business in de
provincie, want statistisch hebben
we hier een nieuwe club elke tien
jaar... Het is een zegen om dan ook
nieuws te krijgen dat de sport ook
elders begint te leven. Onze club
zal zich ook maximaal inzetten om
de clubs in hun eerste stappen te
ondersteunen en er zo ook voor te
zorgen dat deze nieuwe teams kunnen overleven in deze schitterende
sport. We heten ze alvast welkom!
Bij de Piranhas zitten we ook niet
stil. Na de succesvolle opstart van

onze werking kadetten leggen we
momenteel de hand aan de planning voor 2018 en kijken we ook verder. Het doel is alvast de bestaande
werkingen te verankeren en de club
uit te bouwen in richtingen waar wij
nog potentieel in zien.
Verder hopen we dat het dossier
van onze nieuwe infra (akkoord bereikt op 16 januari) spoedig in een
duidelijke vorm wordt gegoten. De
club wacht vol ongeduld op de resultaten van het bodemonderzoek,
dat uitsluitsel moet geven over het
type gebouw dat er kan komen. Ik
had laatst nog contact met de schepen van sport, hij verzekerde mij alvast dat we op schema zitten. Echter, kan er niet vlug genoeg witte
rook zijn! Uitkijken naar een nieuwe
infra, het zal een wereld van verschil
maken.
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
Op zaterdag 24 juni zal baseballclub Piranhas aanwezig zijn op
de jaarlijkse sportmarkt welke
plaatsvindt ter hoogte van Mr-V
Arena op sportpark De Schorre.
Vanaf 14.00 tot 17.00 uur kan je er
kennismaken met het aanbod van
verschillende Oostendse sportverenigingen.

Onze
eerste
pannenkoekenverkoop zit er
net op en we
mogen ook dit
jaar van een
succes
spreken. Maar liefst
249
pakjes
ove r h e e r l i j ke
pannenkoeken
werden
verkocht door onze Piranhas. Nogmaals
heel erg bedankt voor jullie steun.
Wie de Piranhapannenkoekenverkoper van 2017 wordt, laten we binnenkort weten, dan verrassen we hem/
haar tijdens de training en overhandigen we de bon van €15 in Sven’s
baseballshop.

Op 11 en 12 mei gaven de Piranhas
honkbalinitiatie aan meer dan 250
jongens en meisjes op het strand
van Oostende tijdens “Een zee
van sporten”. Dank aan alle leerlingen maar ook een dikke merci
aan de helpende Piranhahanden
tijdens die dagen om die jongens
en meisjes te laten kennismaken
met de leukste sport ter wereld.

VRIENDJESDAG 10 MEI 2017
BIJ DE MAJORS.
Woensdag 10 mei organiseerden
de coaches van de majors een
vriendjesdag, iedere major mocht
een vriend/vriendin meebrengen
om hem/haar te laten kennismaken met onze fantastische sport.
En of ze ervan genoten hebben.
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INTERVIEW MET EEN
‘BEKENDE’ PIRANHA

NO

PITCHNO MARC
LENIERE
GLORY!

COACH ALL-STARS
SECRETARIS

Hallo Marc, de meeste Piranhas
kennen jou als coach van de all stars/
recreantengroep.
Maar wie is Marc Leniere eigenlijk?
Marc: Ik ben geboren en getogen in
Oostende. Ik woon met mijn echtgenote en drie kinderen te Stene op een
boogscheut van Sportpark De Schorre. Stilletjes aan ben ik een van de ouderdomsdekens van de club aan het
worden maar daar heb ik geen probleem mee. Dat is enkel een vaststelling die me tegelijk ook jong houdt. Ik
ben altijd sportief geweest en heb ook
steeds aan competitiesport gedaan. Ik
ben al vele jaren secretaris van de club,
alle administratieve zaken zoals verslagen maken van de bestuursvergaderingen, ervoor zorgen dat alle leden
correct aangesloten zijn bij de club,
bij ongevallen tijdens trainingen of
wedstrijden alle formulieren voor verzekering in orde maken en opvolgen,
... behoren tot mijn takenpakket als se-
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cretaris. Ik doe dat heel graag en het
geeft me veel voldoening. Sinds enkele
jaren heb ik de recreantenwerking op
mij genomen.
Naast bestuurslid ben je ook zelf
speler bij de Piranhas.
Hoelang ben je al speler?
Marc: Ik was niet bij de geboorte van
de club maar stond toch mee aan de
wieg. Sinds 2000 ben ik speler. Eerst
bij het competitie baseballteam en later bij de slowpitch softball.
Wat is jouw favoriete positie
op het veld?
Marc: In mijn baseball carrière waren
er bijna geen posities waar ik nog niet
had gespeeld. Ik schikte mij naar de
ploegopstelling. En dit kon zowel infield als outfield zijn. Heden bij de recreatieve softballploeg kan je mij zien
spelen als pitcher/coach.

Waarom heb je voor baseball gekozen?
Marc: Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Na een actieve judo-carrière
en enkele jaren competitie zaalvoetbal
had Dirk Gunst mij eens uitgenodigd
op een training van Baseballclub Piranhas. De ploeg ging zijn 1e jaar baseballcompetitie spelen maar ze waren
nog op zoek naar nieuwe spelers, vers
bloed om het team te vervolledigen.
Na die eerste kennismaking, want voor
mij was baseball een compleet nieuwe
sport, was ik helemaal verkocht aan
dit spelletje. Zo ben ik beetje bij beetje
gegroeid binnen de club van speler tot
bestuurslid en coach.
Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je aan…
Marc: … dan denk ik aan onze club.
Het traject dat we hebben afgelegd,
met vallen en opstaan, van een groepje vrienden in de beginjaren tot een
sportvereniging met zes werkingen
waar nog altijd vriendschap en respect
hoog in ons vaandel staan.
Wat is je ultieme (baseball)droom?
Marc: De verdere verankering en groei
in Oostende van onze club, met een eigen clubhuis en onze eigen ingerichte
velden.
Dankjewel Marc voor dit fijne interview!

LINE UP
Naam: Marc Leniere
Geboortedatum: 29/10/1968
Beroep: Verpleegkundige op dienst
radiologie Reva ziekenhuis IMBO
Oostende
Hobbies: Piranhas, actief supporter
van ’t Weireldploegsje KV Oostende, papa zijn, zoon begeleiden bij
G-topsportatletiek, mijn mopshond,
gastronomisch avondje met mijn
echtgenote, de dag erna een duurloopje als compensatie
Burgerlijke stand: gehuwd
Kinderen: 3 volwassen kinderen
(maar ze tellen voor 6)
Lid sinds: 2000
Favoriete veldpositie:
pitcher bij recreantenteam
Rugnummer: 68
Favoriete film: Ik kijk heel graag film,
het leuke is de diversiteit in de cinema waardoor ik geen echt favoriete
film kan noemen.
Favoriete muziek: Hangt van de
mood af, kan van alles zijn met een
voorkeur voor de eighties.

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

NIEUW LOGO!
Het feestcomité stelt jullie met trots hun
nieuw logo voor. Zie je vanaf nu dit logo
ergens verschijnen, dan weet je dat we
wat van plan zijn.

9 & 10 SEPTEMBER
SAVE THE DATE!
Noteer alvast 9 en 10 september in jullie
agenda voor ons tornooiweekend. Zaterdag
zetten we onze jeugdwerkingen in de kijker,
organiseren we een familie-event en kunnen we ‘s avonds smullen van een heerlijke
“American style” barbecue. Op zondag
organiseren en spelen onze recreanten hun
jaarlijks tornooi. Iedereen welkom!

ZONDAG 18 JUNI
AFTER BASEBALL DRINK
Het feestcomité organiseert een eerste ‘after
baseball drink’ op zondag 18 juni. Kom na de
training van de jeugdwerkingen gezellig langs om
een glas te drinken. We stellen onze tenten op
langs de zijlijn van de trainingsvelden. Tot dan!

ZONDAG 18 JUNI

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

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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WEDSTRIJDKALENDER
ZATERDAG

3
JUNI

ZATERDAG

17
JUNI

ZATERDAG

17
JUNI

ZATERDAG

24
JUNI

ZATERDAG

24
april

JUNI-JULI

ZONDAG

25
JUNI

ZATERDAG

1
JULI

ZATERDAG

1
JULI

ZATERDAG

29
JULI

ZATERDAG

29
JULI

SLOWPITCH
Oudenaarde Frogs - Oostende Piranhas
Rodelos 3 - 9700 Oudenaarde
SLOWPITCH
Leuven Twins - Piranhas
Tervuursevest 101 -3001 Leuven
ALL-STARS
Recreantentornooi Gent Knights
Oude Scheldeweg 2 - 9050 Gent
MAJORS
Majors Tornooi WBA
Sparrenlaan 25 - Steendorp
ALL-STARS
Recreantentornooi Hoppers
Alkstraat 57/S - 2170 Antwerpen
SLOWPITCH
Olen Titans 2 - Piranhas
Missestraat 8 - Olen
SLOWPITCH
Oostende Piranhas - Brasschaat Braves
Speelveld - De Schorre Oostende
ALL-STARS
Recreantentronooi Bebops
Bevegemsevijvers - 9620 Zottegem
SLOWPITCH
Piranhas - Namur Agels
Speelveld - De Schorre Oostende
ALL-STARS
Hotchpotch Recreantentornooi
Alkstraat 57/S - 2170 Antwerpen
> BEKIJK ACTUELE KALENDER
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
KADETTEN - 8 APRIL 2017
ZOTTEGEM BEBOPS - PIRANHAS
Op een zonnige zaterdag was het zover. De eerste wedstrijd voor de kadetten. Op een klein uurtje rijden van
Oostende stonden de Bebops uit Zottegem ons op te wachten. Coaches
Steve en Sven stonden te springen om
hun rekruten in de arena te jagen. Na
een goeie opwarming en het aftasten
van het grote veld, kwamen de Piranhas meteen aan slag. Klaar om de fast pitches te trotseren gingen ze
een voor een hun batterbox opzoeken. Voor Thijs Decru was het meteen prijs, een ferme tik naar center left, bezorgde hem en het team een
two-base hit. De eerste punten kwamen ook binnen. Eens in het veld,
liep het wat minder en was het wat zoeken voor het team naar de beste
concentratie en manier om de drie outs te krijgen. Pitcher Ruben moest
dan weer van 2m verder gooien gezien hij reeds 16 jaar was, dus dat was
even zoeken. Later kwam ook Thijs op de heuvel te staan voor zijn eerste
pitch-minuten. De wedstrijd kantelde in het eerste deel nogal richting
Zottegem, maar tijdens de eindspurt konden nog punten gesprokkeld
worden en werd er zelfs een double play gemaakt (vangbal en andere
loper niet op tijd terug op honk). Eindstand van het onderonsje was 19-6
voor de thuisploeg. Mooie ervaring voor coaches en spelers, op naar de
rest van het seizoen !
BEKIJK FOTO’S

BEKIJK FILMPJE

Dirk Gunst

MAJORS - 15 APRIL 2017
PAASTORNOOI FRONTLINERS POPERINGE
Op paaszaterdag hadden we onze jaarlijkse afspraak in Poperinge. Ondanks het wispelturige weer zetten we toch onze shelter recht om alvast
geen kou te vatten en maakten we ons klaar voor het eerste treffen. De
thuisploeg Frontliners liet zich versterken met enkele spelers van WBA
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(Wase Baseball Academy). Een opstelling met Rens op de pitch en Mauro als
catcher. We begonnen niet zo goed aan
slag, enkele outs, waardoor de Frontliners uitliepen met enkele punten. Uiteindelijk moesten we tevreden zijn met
een gelijkspel na 2 innings.
Bij het tweede treffen stonden de Piranhas oog in oog met WBA. Het team
uit het Waasland met enkele ervaren
spelers maakte er met ons een toffe pot van en er werd ook door kustboys toch gretig op los geslagen. Lekkere tikken werden genoteerd van
Niels, Jorre en Matteo. Ook Lennart, Niels, Tristan en Dante deden aardig
hun verdedigende werk. We wonnen dit laatste duel met 2 punten verschil na 3 innings. De coaches Niko en Dirk zagen dat het goed was. We
kwamen in beeld bij focus/wtv en iedereen werd nog bedankt met een
lekker paaseitje!
BEKIJK FOTO’S

Dirk Gunst

ALL STARS - 15 APRIL 2017
TORNOOI FOOT’S PLAYERS
Zaterdag 15 april nodigden de Foot’s players uit Merksem ons uit voor
hun jaarlijkse paastornooi. Met een karrenvracht jeugdige Piranhas
treedden we aan in het eerste recreantentornooi van dit seizoen. Met
negen ploegen op de tabel kondigde zich een leuke dag baseball aan.
De eerste wedstrijd zetten de Piranhas meteen hun tanden in een onverwacht hapklare brok, de Beveren Lions. De Lions waren helaas niet op
normale sterkte aanwezig maar de Piranhas waren ook meteen bij de les
en wonnen de wedstrijd overtuigend. De tweede wedstrijd ging gelijk op
maar ook die wisten de Piranhas winnend af te sluiten. Tegenstander van
dienst waren de Foot’s players.
Onze derde match tegen de Antwerp Titans hebben we ons laten overklassen en kenden we een dipje, een verloren wedstrijd was het logische
gevolg. Dankzij de twee gewonnen matchen mochten we aantreden in
de wedstrijd voor plaats drie...tegen de Foxes uit Sint-Niklaas. Met pitcher Ruben aan het commando en enkele mooie plays kregen we de
Foxes op hun knieën. Een spannende wedstrijd maar toch winst en een
verdiende derde plaats! #mogooowzeg
Stijn De Jongh
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ALL-STARS - 30 APRIL 2017
RECREANTENTORNOOI TITANS OLEN
…wild thing, you make my heart…

perfecte aanmoediging.

Met de theme-song van Major
League , dé film die iedere speler
ooit moet gezien hebben, wakker
worden –én geeuwend opstaanom 7:30 is toch een schamele
troost maar het vooruitzicht om
opnieuw op het field of dreams
te staan, terwijl wij ons swingend,
lopend én vangend uitleven, is de

Naar gewoonte moeten de meeste Piranhas tegen elkaar aankruipen in twee of
drie auto’s om de Vlaamse wegen, met zijn eeuwige wegenwerken en files te
trotseren vooraleer grote mensen terug kleine kinderen worden met het spelen
van ons spel. Deze keer was het tussen de wuivende bomen op de velden van
onze gastheren en -dames Titans in Olen met een kleine lentezon en een stormachtig briesje af en toe.
Echter, waar onze club altijd kan rekenen op méér dan genoeg spelers om onze
eer te verdedigen, was het deze keer een zeldzaam feit dat we geen volledige
ploeg konden opstellen, mede door ziekte van enkele spelers. Het werd, jammer
genoeg, toch één van onze mindere tornooien waar we ondanks alle gedreven
wil en inzet moesten tevreden zijn met een zevende plaats op negen ingeschreven ploegen.
Maar de ongeschreven regel op tornooien zegt en bewijst steeds weer dat er
altijd spelers van andere teams spontaan zich aanbieden om bij te springen in
geval van spelersnood.
Gretig stoomden wij, Mieke, Stijn, Luc, Jiri, Mathieu, Alex, Roy’tje en ondergetekende zich klaar voor de wedstrijden die ons stonden te wachten waarbij we
trachtten de nadruk te houden op spelplezier.
De pauzes gaven ons de kans om te smullen van de overheerlijke XXL hamburgers die een paar TITANvrouwen met veel liefde klaarmaakten.
Individueel maakten we goede punten maar helaas ook teveel foutjes die afgestraft werden.
Als MVP (Most Valuable Piranha) kwam Mathieu op de voorgrond tijdens de
laatste wedstrijd waarbij hij met enkele flinke hits de verdedigende tegenstander
het nakijken gaf en aanvallend deed hij het voortreffelijk als pitcher van dienst.
Steven Neyrinck
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JUNIORS - 6 MEI 2017
PIRANHAS - FRONTLINERS POPERINGE
Op zaterdag 6 mei speelden onze juniors een vriendschappelijke match
tegen Frontliners Poperinge. Deze wedstrijd werd nog op het laatste
moment georganiseerd doordat Poperinge niet mocht deelnemen aan
hun plaatsingstoernooi. Desondanks konden we toch rekenen op een
grote opkomst van onze spelers. Bij aankomst bleek dat de tegenstander
twee spelerstekort hadden om een volledig team te vormen, gelukkig
wilden zowel Tristan als Margo vrijwillig meespelen met Poperinge zodat
het een gelijkopgaande wedstrijd zou zijn en zo kon iedereen evenveel
spelen. Alex was onze eerste pitcher van de wedstrijd en had een heel
goede eerste inning, Blue was onze tweede pitcher in de 2de inning en
deed het ook zeker niet slecht, hij had alleen pech dat hij net de beste
slagmannen van Poperinge tegenover zich had. Tijdens de eerste twee
inningen deden we het zeer goed aan slag en scoorden we een paar
punten. We begonnen aan de derde inning met Brent als pitcher en ook
hij liet een paar heel mooie worpen zien. Daarna was het opnieuw de
beurt aan Alex om te pitchen. Uiteindelijk speelden we een wedstrijd van
ongeveer 2 uur, de eindstand in zo’n vriendschappelijke wedstrijd doet
er eigenlijk niet zo toe. Het belangrijkste is dat de spelers en coaches
zich geamuseerd hebben en dat de coaches bij iedere wedstrijd toch
vooruitgang zien en vooral de inzet om voor iedere bal te gaan.
Mathias Degrande

ALL-STARS - 6 MEI 2017
RECREANTENTORNOOI WBA
Het kostte mij ietsje méér moeite
om vanonder de lakens te kruipen
- geef ik eerlijk toe - voor de volgende confrontaties, ditmaal bij
de vossen van Sint-Niklaas.
Op een nieuwe locatie, langs een
hobbelige dreef die wij al slalommend moesten doorkomen ontwaarden zich enkele prachtige
velden die zichtbaar een plezier
zouden worden om op te spelen.
De Foxes hadden alles uit de kast gehaald om een heerlijk tornooi te
organiseren.
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Een overvloed aan zon, maar liefst 12 ploegen verdeeld over 4 poules en
een meer dan aangename sfeer bij de vele deelnemers.
Wij kregen de debuterende Knights als eerste tegenstander die, naast
overdadig spelplezier, wat nodige ervaring kon op doen. Het werd een
leuke wedstrijd die echter vooral gekenmerkt werd door veel base on
balls in ons voordeel. Onze superboy Ruben maakte daar gebruik van en
deed zelfs een steal, van drie naar de homeplate, op een doorgeschoten
bal bij de catcher. We hit, we slide, we bite, bij uitstek.
De eeuwig enthousiaste Frontliners 2, die veel nieuw bloed bij zich hadden, waren de volgende om onze tanden in te zetten wat we ook deden
al was dit niet vanzelfsprekend. Na 2 innings konden de piranhas relaxed
hun grote en makkelijke voorsprong verder uitbouwen.
Het werd een sterke wedstrijd met veel imponerende hits richting outfield en zelf enkele homeruns van beide teams waarbij Andries zijn ervaring botvierde in elke spelsituatie. Je kan er alleen maar respect voor
hebben, een kanjer van een kerel, gezegend voor onze sport.
De verdiende pauze was een luxueus moment om van te genieten met
fijn gezelschap, superlekkere hotdogs, smakelijke pasta en een dorstlessend drankje.
Het speelpleintje met de kleine glijbaan was zelfs zo uitnodigend tot enkele puberale uitspattingen bij een paar Piranha’s wat alleen maar goed
kan zijn voor de sfeer. Teambuilding en zo.
De magen waren gevuld, de dorst was gelest en de volgende opponent
stond ons te wachten.
Daar zijn de videobeelden, die Ruben nadien steeds monteert tot een
meesterlijk filmpje waar we allemaal onze hoogtepunten en dolle fratsen
kunnen bewonderen getuige van.
We hadden er al een fantastisch parcours op zitten en een podiumplaats
was alvast voor ons weggelegd maar de weg naar de top is soms hard
en onvoorspelbaar.
Om de best of the best te worden moesten de Piranhas zich nog langs
de Lions knokken die een stevige reputatie hebben en over enkele héél
sterke slagmannen beschikt.De Piranhas wisten dat dit een moeilijke
wedstrijd zou worden, maar deden toch hun best om deze wedstrijd alsnog te winnen. De eerste 2 innings gingen heel vlot voor de Piranhas.
Ze hadden veel hits en zorgden ervoor dat de tegenstander niet veel
kon scoren. Maar vanaf dan ging het bergafwaarts. De ploeg uit Beveren
begon veel beter te slaan en scoorden het ene punt na het andere. De
Piranhas wisten dat ze hiertoe in staat waren, maar leken toch niet goed
te reageren
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Catcher Steven ondervond problemen door de zeer korte backstop langs
de bomenrij die verscheidene malen de kans op een out van de slagman
of -vrouw verhinderde.
De Lions bevestigden die reputatie wederom en won. Veel individuele
fouten van de Piranhas stapelden zich op. Het werd uiteindelijk 7-12 voor
Beveren en de Piranhas speelden dus voor een podiumplaats. Hun tegenstanders… De Bepops uit Zottegem. Een hele leuke wedstrijd waarbij
de Piranhas genoten van hun laatste wedstrijd van de dag. De Piranhas
wonnen deze wedstrijd dan ook en werden 3de op 12 ploegen. Wat een
prestatie, ook al had er meer ingezeten.
Met drie op vier mochten onze Piranha’s én de onverwachte supporters
(de Leniere-Clan was compleet aanwezig) trots zijn op de behaalde derde plaats.
MVP (Most Valuable Piranha’s –in het kwadraat deze keer) zijn naar mijn
mening ook de coaches die elk bezoek aan een tornooi in goede banen
leiden. Geen sinecure, mij dunkt. Bedankt Mark! Bedankt Sven!
Het was een fantastische dag waar we allen zonder twijfel van genoten
hebben en het stimuleert elke Piranha om te spelen op het veld van onze
dromen. Voor onze kreet alleen al! Mogowzeg!!! Keep on playing, folks!
We hit, we slide, we bite!
BEKIJK FILMPJE

Steven Neyrinck & Ruben Wilssens

SLOWPITCH - 13 MEI 2017
PIRANHAS - LEUVEN TWINS 2
Op zaterdag 13 mei hebben de Piranhas bezoek gekregen van de
Leuven Twins II. Een zeer jonge
ploeg met niet al te veel ervaring
dus de Piranhas hadden een voordeel...maar je kent het verhaal van
het vel en de beer...iedereen was
gewaarschuwd en gefocust om
ook deze klus te klaren. De Piranhas waren met net genoeg spelers
om te kunnen deelnemen. De ploeg van ‘t zeetje is in de eerste wedstrijd goed aan slag gekomen en hadden de achterstand, omdat Leuven Twins enkele dames meer opstelde (in slowpitch krijgt de ploeg per
dame meer een extra startscore van drie punten, nvdr.) snel weggewerkt.
Leuven Twins II heeft een paar innings gespeeld zonder punten te maken
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waardoor de Piranhas veel vertrouwen kregen. Zo hebben we de eerste
match overtuigend gewonnen met 21-7. De tweede wedstrijd was al ietsje spannender. Er was een nieuwe pitcher bij de Twins II die meer strikes
gooide en het de Piranhas moeilijker maakte. Onze tegenstander begon
ook meer in het spel te komen. Het vertrouwen van de eerste match was
nog niet weg en dat hebben we gebruikt in de tweede. In het algemeen
heeft het outfield niet te veel werk gehad. De tweede wedstrijd wonnen
de Piranhas met 14-3. Het waren 2 zeer leuke wedstrijden waarbij de jongeren van zowel de Piranhas als de Leuven Twins II veel geleerd hebben.
BEKIJK FOTO’S

BEKIJK FILMPJE

Roy Devriendt

ALL-STARS - 20 MEI 2017
RECREANTENTORNOOI MERCHTEM CATS
MooooGowwZeg en weg waren de All stars!
Zaterdag 20 mei vertrokken we
richting het verre Vlaams Brabant
op uitnodiging van The Merchtem
Cats. Maar liefst 16 Piranhas waren
op de afspraak waardoor gelegenheidscoach Stijn genoeg roteerde
zodat iedereen voldoende wedstrijden kon spelen. Tegelijk speelden enkele “rustende” Piranhas
mee met andere teams omdat zij
met te weinig spelers op het tornooi verschenen.
Na een lange rit met de nodige wegomleggingen en wegenwerken
kwamen we aan bij The Cats. Onze eerste tegenstander was de Golden
Knight’s die we na een spannende wedstrijd nipt wisten te winnen.
Na de eerste overwinning stond onze volgende tegenstander ons al op
te wachten, de Foxes. Jammer genoeg waren de Foxes net dat tikkeltje
beter en verloren we nipt.
Na een deugddoende pauze, waarin we de zon soms te zien kregen,
tankten we genoeg energie en vertrouwen om het namiddagdeel aan
te vatten. Het tweede deel van de dag startte met de wedstrijd tegen
de Beboppers, een gelegenheidsteam bestaande uit spelers van de Bebops en de Hoppers. De (te lange) pauze, had ons duidelijk deugd gedaan want we speelden een zeer degelijke wedstrijd waartegen de tegenstander niks kon inbrengen. Een mooie overwinning waardoor we de
laatste wedstrijd voor de derde plaats mochten spelen tegen de Titans.
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Zij waren ook niet voltallig naar
Merchtem afgezakt maar enkele Piranhas hadden hen doorheen
de dag “gedepanneerd”. Dat was
in deze wedstrijd niet anders, Tim
en Janne speelden met de Titans
mee voor de derde plaats. Meteen
hadden de Piranhas het goede ritme te pakken en zetten ze goede
slagbeurten en mooie runs om in
punten. Een overtuigende en welverdiende overwinning leverde de
Piranhas een derde plaats op.

DRESS LIKE A FAN

THE 1 AND ONLY

PIRANHAS
HOODIE!

Moe maar voldaan konden we terug naar huis gaan!
Els Van den Broeck

JEUGD

25€
BEKIJK FOTO’S

SPORTKANS
BETAALBAAR SPORTEN
VOOR ELKE JONGERE

Houdt jouw kind van sporten?
Maar is het moeilijk om de
inschrijvingskosten te betalen?
Sportkans is er om elke
Oostendse sportieveling tot de
leeftijd van 19 jaar (geboortejaar
1998) te laten sporten in een
Oostendse sportclub.
DOWNLOAD BROCHURE

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
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Marktstraat
arktstraat 26 • 8460 Oudenburg
tel. 059 26 69 60 • www.arnold.be
Openingsuren: open van dinsdag t.e.m. zaterdag van
9.30u tot 12u en van 14u tot 18.30u (weekend 18 uur)

