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>VOORWOORD
INHOUDSTAFEL
Beste Piranhas, supporters,
ouders, sympathisanten
Het seizoen is feestelijk afgesloten, de
laatste trainingen voor onze winterstop
komen eraan, tijd om een nieuw pitch
magazine te lanceren om de lange winteravonden door te komen.
In dit Pitch magazine leggen we speler
en hulpcoach Ruben Wilssens het vuur
aan de schenen in ‘no pitch, no glory’,
blikken we terug op een geslaagd tornooiweekend en op verschillende wedstrijden waaronder de kampioenenmatch van onze slowpitchploeg!
Een nieuw nummer van pitch magazine
mag je in het begin van het nieuwe jaar
verwachten!
Veel leesplezier!
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Heb je een vraag of opmerking, wil je
graag iets delen voor in een volgende
editie of wil je graag meewerken aan
Pitch Magazine? Laat het ons weten,
nieuwsbrief@piranhas.be
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VORIGE EDITIE PITCH GEMIST?
Wil je een van onze vorige edities herlezen,
dan kan dat altijd via deze link

Woordje van de voorzitter
Het gebeurt niet vaak dat ik langs
deze weg een Piranhas-team mag
feliciteren met een kampioenstitel.
Wel, bij deze, proficiat aan het Slowpitch-team voor een prachtig seizoen en een schitterende afsluiter
(in de betere Hitchcock-stijl) tegen
Brasschaat Braves. Ik was er zelf bij
toen we toch enigzins bibberend
de beslissende 21-18 konden optekenen en zo toch alweer een stukje
geschiedenis konden schrijven met
de club, we hebben er maar 18 jaar
op gewacht!
Sta mij toe, bij het einde van het
outdoor seizoen, toch ook even de
bestuurs- en coachingsploeg te bedanken voor het afgelopen seizoen,
mede dankzij jullie steeg ons ledenaantal dit jaar tot 95. Op naar de
100 in 2018.
Wanneer deze Pitch wordt gepubliceerd beginnen bijna de langverwachte gesprekken over onze nieuwe infrastructuur, het mocht al eens
tijd worden. Dan krijgen we hopelijk
te horen of we aan de velden 25-26
iets mogen bouwen en welk type
gebouw er op gezet mag worden.

Het is een start, want dan moeten de
concrete plannen opgemaakt worden met een architect waarbij ons
initieel voorstel als basis zal dienen.
Het zou mooi zijn als ik u op 7 januari, met de nieuwjaarsreceptie, een
plan van aanpak kan voorleggen. Bij
het voorstel van nieuwe infrastructuur (met kleedkamers, kantine en
opbergruimtes) voorziet de club
ook in een wijziging in de speelvelden. Het moet de bedoeling zijn dat
op termijn alle werkingen aan de
nieuwe lokalen gaan spelen, dat we
dus een echte eigen stek hebben,
en goed bereikbaar voor iedereen.
Geduld is een schone gave, maar
we houden het vuur gaande. We
houden u op de hoogte!
Ik hoop jullie allemaal te mogen
verwelkomen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018,
concrete info volgt nog, hou ons (en
onze sociale media) in de gaten
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
SUBSIDIE TERUGBETALING
LIDGELD AANVRAGEN
Het Stadsbestuur verleent ook in
2017 aan alle Oostendse jongeren
tot maximum 19 jaar die aangesloten
zijn bij een Oostendse sportvereniging, een gedeeltelijke terugbetaling
van het lidgeld. Ook wie een SNSpas heeft (Sport na School) komt in
aanmerking. De subsidie bedraagt
maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend. Het wil zo het sporten
in clubverband aanmoedigen en de
jonge clubleden een duwtje in de rug
geven. Indien het lidgeld minder is
dan de subsidie, wordt het volledige
lidgeld aan de betrokkene terugbetaald.
Hoe aanvragen? Via het digitaal loket
van de Stad Oostende. Klik hier om
naar het formulier te gaan
Opgelet: De uiterste datum voor
het aanvragen van de subsidie is
31 oktober 2017.

VIDEO SEIZOENSFINALE
Zie hier videomontage van onze
kampioenenwedstrijd tegen Brasschaat Braves. Piranhas behalen
titel slowpitchkampioen tweede
divisie 2017. Enjoy. Met dank aan
Ruben voor de montage.

KLIK PLAY BUTTON

FOTO’S TORNOOIWEEKEND
We postten enkele weken geleden
al een eerste lading foto’s van het
tornooiweekend op de Facebookpagina van de club. Dat was echter
niet alle fotomateriaal, meer foto’s
kan je hier bekijken
BEKIJK FOTO’S
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INTERVIEW MET EEN
‘BEKENDE’ PIRANHA

NO

PITCHNO RUBEN
WILSSENS
GLORY!

SPELER, HULPCOACH
MINIEMEN

Hallo Ruben, de meeste Piranhas
kennen jou als speler van de slowpitch, All Stars en de kadetten, ook
ben je hulp trainer bij de juniors.
Maar wie is Ruben Wilssens eigenlijk?
Ruben: Ik ben 16 en zoon van medeoprichter van de club: Sven Wilssens
Ik ben student aan KA Pegasus Stene
waar ik sinds dit jaar Economie-talen
(+informatica) volg.
Ik leef voor mijn sport: mij kan je 6 op
7 op het baseballveld van de Schorre
vinden.
Ik train zo’n 7u in de week met dan nog
eens een wedstrijd of toernooi op zaterdag. Ook ben ik sinds maart hulpcoach van de Juniors.
Als ik niet op school zit of aan het baseballen ben dan kan je me vinden op
m’n kamer waar ik aan het gamen ben.
Andere hobbies zijn naar de cinema of
naar het voetbal gaan. Ook monteer
ik graag videos (waaronder de wed-
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strijdverslagen van de Piranhas)
Wat is jouw favoriete positie op het
veld?
Ruben: Ik heb eigenlijk niet echt een
favoriete positie. Mij kan je overal op
het veld zetten behalve catcher. Ik
denk dat ik toch een positie in de infield verkies omdat ik graag bezig ben
en zoveel mogelijk ballen wil krijgen in
het veld. Vroeger was mijn favoriete
positie 2de base. Ik hou ervan om de
double-play te maken vanop shortstop
of 2de base.
Nu speel ik wekelijks derde base bij het
slowpitchteam en pitcher/shortstop bij
de kadetten.
Een echte favoriete positie vind ik een
moeilijke keuze. Ik ben blij als ik op het
veld sta en mee kan helpen om het
verschil te maken!
Waarom heb je voor baseball gekozen?

Ruben: Ik heb vroeger al verschillende
sporten gedaan maar niets sprak me
zoveel aan als baseball. Ik ben er mee
opgegroeid door mijn vader.
Ik ging vroeger vaak mee kijken naar
z’n wedstrijden of toernooien.
Omdat de club toen nog geen jeugdwerkingen had heb ik deze sport nooit
kunnen beoefenen als ‘klein jongentje’.
Maar ik gooide vaak een balletje in de
tuin met m’n pa of ging wat batten op
het pleintje om de hoek. Thuis is er ook
niets anders dan baseball op televisie
en aan tafel wordt vaak alleen over baseball gepraat (ter ergernis van mijn
zus en mama). Vroeger voelde ik me
wat alleen als enige ‘jonge gast’, maar
ondertussen zijn er al veel leeftijdsgenoten bijgekomen, waaronder mijn
beste vriend Roy.
Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je aan…
Ruben Een club die ontstaan is als een
kleine vriendengroep maar die nu een
enorme groei kent waar een nieuwe
generatie Piranhas klaarstaat om de
club te versterken. Ik herken het natuurlijk als ‘De club’ die medeopgericht
is door m’n vader. Maar vooral ook als
een club met een sterke visie die openstaat voor iedereen.
Wat is je ultieme (baseball)droom?
Ruben: Mijn ultieme (baseball)droom
is om in Amerika te gaan studeren en
daar dan ook te gaan spelen. Maar die
droom is langzaamaan aan het verdwijnen omdat het heel moeilijk is om
vanuit België gescout te worden. Daarom heb ik nu ook al andere levensplannen waar ik mijn zinnen op heb gezet.
Om te kijken op welk niveau ik ongeveer zat ben ik in oktober 2016 naar

de try-outs geweest voor de Vlaamse
baseball Acadamy, eigenlijk een beetje
het nationale team. Ik heb het er niet
slecht gedaan maar ik ben jammergenoeg niet geselecteerd.
Op mijn selectiedag waren alleen jongens en meisjes van een jaar jonger,
daarom was het moeilijk om me te vergelijken met jongens van mijn leeftijd.
De ontgoocheling was niet zo groot
omdat ik toch nooit op een training
zou geraken aangezien die plaatsvinden in Antwerpen.
Als ik dan toch iets moet wensen dan
zou ik kiezen om de Piranhas ooit eens
kampioen te maken in de eerste divisie
baseball.

Dankjewel Ruben voor dit fijne interview!

LINE UP
Naam: Ruben Wilssens
Geboortedatum: 23 maart 2001
Beroep: student
Hobbies: baseball, gamen,
cinema en voetbal kijken
Burgerlijke stand: ongehuwd
Kinderen: 0
Lid sinds: 2012
Favoriete veldpositie: pitcher
Rugnummer: 23
Favoriete film: Marvel en actiefilms
Favoriete muziek: hedendaagse
pop en rap
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Sven’s
bballshop

De Piranhas schrijven
geschiedenis: voor het eerst
in vele jaren haalden onze
slowpitchers de kampioenstitel in de 2de divisie binnen.
Dat ze ervoor hebben
moeten vechten, staat als een
paal boven water. Om dit
moment te vereeuwigen,
stellen we jullie ons speciale
kampioenenshirt voor.
Je kon hiervoor inschrijven
tem 10 oktober 2017.

Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Sven.

6

HET FEESTCOMITE?
Het feestwat?

BEDANKT
We willen graag alle helpende handen danken voor een geslaagd
tornooiweekend, vele handen maken licht werk en dat hebben jullie
nu ook bewezen! Een uitgebreide foto reportage kan je hier vinden
BEKIJK FOTO’S

FIN D’SAISON - VOLWASSENWERKING
Vrijdag 22 september organiseerden de coaches van de volwassenwerkingen samen met het feestcomité een nieuwe editie van ‘fin
d’saison’. Het was een groot succes. In ontmoetingscentrum De
Blommen verzamelden de spelers en hun partners voor een geslaagde avond vol gezelschapsspelletjes, fijne babbels en een overheerlijke
hot-dog deluxe op de barbecue. De foto’s van de fin d’saison kan je
hier bekijken
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

7

WEDSTRIJDKALENDER
Alle wedstrijden voor 2017 zijn gespeeld,
vanaf de nieuwe data(s) gekend zijn brengen
wij dat graag over in een volgend(e) pitch magazine.
> BEKIJK ACTUELE KALENDER

WEDSTRIJDVERSLAGEN
SLOWPITCH - 26 AUGUSTUS 2017
TITANS OLEN - PIRANHAS
De play-offs, say what? Even een woordje uitleg: ons slowpitchteam is
dit jaar de competitie gestart in de tweede divisie. Samen met 7 andere ploegen, ontmoetten zij elkaar telkens op een speeldag waarbij een
double header (twee wedstrijden op een dag) gespeeld werd. Na die
“reguliere” competitie is een klassement opgemaakt. De eerste vier ploegen spelen de play-offs om de titel en daarnaast ook om te bepalen wie
tweede, derde en vierde wordt. De andere vier ploegen spelen hun playoffs om de plaatsen vijf tot en met acht vast te leggen. De puntentelling
bij de start van de play-offs gaat dus terug op nul, wie zo bijvoorbeeld
vierde eindigde in de reguliere competitie, kan dus nog kampioen worden. Ook tijdens de play-offs telkens een double header. De eerste in de
rij was er eentje op bezoek in de stad met de drie oren, Olen waar de
Titans (2) ons het vuur aan de schenen legden.
Het was even zoeken geblazen om voldoende spelers te verzamelen om
de tocht naar Olen aan te vatten wegens vakantie en familiale verplich-
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tingen, maar ondanks.de zoektocht stond een voltallig team klaar om de
Olen Titans 2 recht in de ogen te kijken. Tijdens de reguliere competitie
waren de Piranhas hier al eens de volle buit komen halen dus dat gaf
de Titans extra motivatie om het nu beter te doen. De Piranhas echter
van hun kant waren niet voor niets naar Olen gekomen en wilden graag
tonen waarom ze de reguliere competitie als leider wisten af te sluiten.
Vanaf de eerste pitch was de spanning aanwezig, mooie innings waarbij
zowel in het veld als aan slag fraaie plays werden getoond. In de eerste
wedstrijd scoorden de Piranhas punt na punt en leek de veer wat gebroken bij de Titans. De eerste wedstrijd wonnen de Piranhas uiteindelijk
met 20-10. De tweede wedstrijd verliep ook heel spannend en er werd
aan beide kanten minder gescoord. Toch waren het de Piranhas die ook
de tweede wedstrijd wisten te winnen. 13-8 de einduitslag. Een eerste
belangrijke horde op weg naar de titel was genomen.
Proficiat!
Stijn De Jongh - speler slowpitch

SLOWPITCH - 2 SEPTEMBER 2017
PIRANHAS - LEUVEN TWINS
De eerste thuiswedstrijd in de play-offs was er eentje tegen Leuven
Twins. Een.ploeg die een mooie combinatie in huis heeft van sterkhouders aangevuld met beloftevolle jeugdige spelers die tonen klaar te zijn
om in de toekomst fraaie dingen te laten zien op het veld. Ook hun teamspirit en hun blijvende enthousiasme werken aanstekelijk. Het zou geen
makkelijke opdracht worden want de Twins speelden hun laatste twee
wedstrijden van het seizoen en...als zij die allebei zouden winnen, waren
zij kampioen (ondanks dat wij nog een confrontatie tegen de Brasschaat
Braves tegoed hadden). Het was dus een speciale confrontatie en net
als tijdens de reguliere competitie (waar de Piranhas twee keer wisten
te winnen na een ware strijd, nvdr.) was ook vandaag een mooie strijd
te zien op het veld. De eerste wedstrijd verliep gelijkwaardig waarbij het
moeilijk werd om te zien wie de wedstrijd zou winnen. Uiteindelijk haalden de Leuven Twins het dankzij een sterk slotoffensief de overwinning
in de eerste wedstrijd binnen. De Piranhas wisten wat hen te wachten
stond: hun tanden laten zien op het veld en de tweede wedstrijd winnen om de droom om kampioen te spelen te kunnen blijven najagen.
Opnieuw een heel spannende wedstrijd en nu waren het de Piranhas die
zich de sterkste mochten noemen tijdens de tweede wedstrijd.
Zeer spannend maar de Piranhas hebben het nu weer zelf in handen!
Stijn De Jongh - speler slowpitch
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EVENEMENTENWEEKEND 9 & 10 SEPTEMBER 2017
Eén van de hoogtepunten in ons werkjaar voor bestuur en spelers is het evenementenweekend. Al maanden van voordien is er een werkgroep bezig met het
volgen van een draaiboek voor bestellingen en afspraken (zoals tenten, stoelen
en tafels, brouwer, catering, randanimatie).
Even klassiek als ons tornooiweekend is de maand september waarin het wordt
georganiseerd en even klassiek is, spijtig genoeg, de laatste jaren de extreme
regenval die we er bij krijgen. In die mate dat we zeer goed de Oostendse gezegde ‘de morre van De Schorre’ begrijpen. De hevige regenval stopte quasi
met de start van de jeugdactiviteiten (beeball demotraining en majortornooi).
Meer zelfs, de zon kwam erdoor en het werd een aangename temperatuur waar
de jongeren zich volledig konden uitleven op de drassige velden.
Er was een mooie opkomst op zaterdag want het majortornooi kon een 4-kamp
organiseren. Een terrein verder konden onze kadetten een wedstrijd spelen
tegen de pas opgerichte Roeselaarse Raccoons. Tussenin het springkasteel
uittesten, even langs de grime passeren, een natje en een droogje om in de
namiddag deel te nemen aan Kristof’s baseball workshop voor het hele gezin.
Nieuw dit jaar was de cateringformule met burgers ‘all you can eat’.
Een letterlijk gesmaakte afsluiter van deze 1e dag.
Op zondag mochten we dan recreantenteams ontvangen van over heel Vlaanderen. Alle provincies (buiten Limburg) waren vertegenwoordigd. We klokten
af op een record van maar liefst elf deelnemende teams die voor een overvol
en druk softballschema zorgden. Vanaf 10 uur waren er vier softballvelden bijna
continu in gebruik en de teams die pauze hadden apprecieerden de superlekkere gastronomie van onze ‘Oostendse visbakkers’. Ze zijn zo geliefd dat
er enkele teams zelfs durven zeggen dat ze speciaal daarvoor naar Oostende
afzakken.
Rond 17.30 u konden we dit afronden met de prijsuitreiking. Geen podiumplaats voor ons eigen All Stars recreantenteam. Blijkbaar hadden ze mijn vraag
om ons eigen tornooi niet te winnen wel erg letterlijk genomen! Wel een uitzonderlijke gedeelde 1e plaats tussen Frontliners 2 en Cats 2.
Graag sluit ik dit verslag af met een dank je wel. Ik noem specifiek geen namen
om niemand te vergeten. Dus aan iedereen die een grote of kleine steen bijdroegen tot het welslagen van ons tornooi: een GROTE merci! Het was terug
een mooi uithangbord voor onze club en haar werkingen.
Marc Leniere - secretaris Piranhas Oostende en coach All Stars recreantenploeg
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SLOWPITCH - 23 SEPTEMBER 2017
PIRANHAS - BRASSCHAAT BRAVES
Zaterdag 23 september
kroonde het slowpitchteam
van baseballclub Piranhas
uit Oostende zich kampioen
in de tweede divisie na een
ware thriller. Tijdens de double header (op een speeldag
spelen beide teams twee
wedstrijden na elkaar, nvdr.)
slaagden de Piranhas er pas
in om in de slotfase afstand te nemen van rechtstreeks titelconcurrent
Brasschaat Braves. Vooraf was een wedstrijd van de twee winnen voldoende voor Oostende, maar beide teams maakten het bijzonder spannend want als Brasschaat beide wedstrijden won, waren zij kampioen.
De Piranhas startten sterk tijdens de eerste wedstrijd met enkele fraaie
slagbeurten die punten opleverden. Een collectief sterke prestatie was
ook te zien in het veld om de tegenstander op afstand te houden, maar
eenvoudig was het niet aangezien ook Brasschaat gefocust startte en met
succes de achtervolging inzette. Bij het ingaan van de laatste inning was
het 9-6 in het voordeel van de Piranhas, de titel was binnen handbereik...
Een sterke laatste inning van de Braves deed de Piranhas de das om en
uiteindelijk eindigde de eerste wedstrijd op 11-17.
De tweede wedstrijd was allesbeslissend. Wie die wedstrijd won, was kampioen! De Braves schoten sterk uit de startblokken maar de Piranhas toonden hun tanden en zetten opnieuw een sterke collectieve prestatie neer,
zowel in het veld als aan slag. Twee innings na elkaar maakten de Piranhas
tot zes punten wat zorgde voor onrust bij de tegenstander en vleugels bij
de Piranhas. Het talrijk opgekomen thuispubliek voelde dat er geschiedenis kon worden geschreven en steunde de thuisploeg volop. De laatste inning werd allesbepalend. De Piranhas begonnen eraan met enkele punten
voorsprong maar de Braves gaven zich nog niet gewonnen. Het ene punt
na het andere knabbelden ze aan hun achterstand tot na een moeilijke
pitch de slagvrouw de bal netjes in de handschoen van de pitcher deed
belanden, drie spelers uit en game! De Piranhas wonnen met 21-18 en zijn
voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen met hun slowpitchteam. Na een sterk seizoen waarin de Piranhas twaalf van de veertien
wedstrijden wonnen tijdens de reguliere competitie en in de play-offs vier
van de zes wedstrijden mogen ze zich de sterkste ploeg noemen van de
tweede divisie in de slowpitchcompetitie.
BEKIJK FOTO’S

Stijn De Jongh - speler slowpitch
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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)

