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Beste Piranhas, beste supporters, beste
ouders, beste sympathisanten
Met enige trots mogen we jullie Pitch Magazine voorstellen, de nieuwsbrief van baseballclub Piranhas Oostende. De nieuwsbrief zal tweemaandelijks verschijnen in
je mailbox en bevat heel wat nieuwtjes in
verband met onze club.
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FOLLOW US
Zo zal je er verslagen kunnen lezen van
trainingen en/of wedstrijden, zal je kennis
kunnen maken met Sven’s bballshop, het
feestcomité en maken we elke nieuwsbrief nader kennis met een ‘bekende’ Piranha. In dit eerste nummer laten we onze
voorzitter, Dirk Gunst, aan het woord.
Veel leesplezier!

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

GEZOCHT
ENTHOUSIASTE “VERSLAGGEVERS
EN/OF FOTOGRAFEN”
van de wedstrijden.
Zie p. 6

INTERVIEW MET EEN
‘BEKENDE’ PIRANHA

NO

PITCHNO DIRK
GUNST
GLORY!

VOORZITTER
BASEBALLCLUB
PIRANHAS OOSTENDE

Hallo Dirk, als voorzitter van baseballclub Piranhas Oostende heb je
ongetwijfeld een druk takenpakket. Waarmee ben je zoal bezig?
Dirk: Als voorzitter van de club heb
ik veel contacten buiten de club en
ben ik aanspreekpunt tussen andere clubs. Intern zit ik de bestuursvergaderingen voor. Tijdens die vergaderingen bespreken we de werking
van de club, wat we beter kunnen
doen en waar we met de Piranhas in
de toekomst naartoe willen.
Als voorzitter houd ik me ook bezig
met de promotieactiviteiten. Baseball is niet zo gekend bij het grote
publiek en dan is het belangrijk om
alle mogelijke kanalen aan te spreken om onze club en de baseballsport bekend te maken. Dat doen
we onder andere via flyers die we
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uitdelen in scholen, we zijn actief
op Facebook en Twitter, we lanceren affichecampagnes, we hebben
een goed draaiende website, we
onderhouden contact met de (lokale) media, zo kwam Focus-WTV
vorig jaar tijdens ons baseballweekend een mooie reportage maken. Er
komt heel wat bij kijken maar gelukkig hoef ik dat allemaal niet alleen
te doen.
Naast voorzitter van de club ben je
ook vaak letterlijk op het terrein te
vinden. Als speler en als coach.
Dirk: Dat klopt, op sportief vlak ben
ik coach van de Beeball Majors, dat
zijn onze jongens en meisjes van
zeven tot negen jaar. Het is een
heel fijne groep en leeftijd om mee
te werken. Het geeft heel veel voldoening om die jongens en meisjes

te zien groeien in de sport, ze zijn
heel leergierig en gemotiveerd om
er elke week letterlijk en figuurlijk
een lap op te geven. Hen de basis
van baseball bijbrengen is een fijne
uitdaging. Ik speel ook zelf graag
baseball. Ik ben gestart als speler
in outfield, meer bepaald leftfield.
Later vond ik vooral mijn plezier en
uitdaging als catcher, mijn goeie
balcontrole vind ik een pluspunt.
Dat is altijd handig als catcher om
bijvoorbeeld een strikeout veilig te
stellen of een loper uit te maken op
een van de honken.
Waarom heb je voor baseball gekozen?
Dirk: Net als elke jongen was het
mijn droom om voetbal te spelen.
Dat was dus ook de enige sport die
ik beoefende. Tot op een dag de
vraag kwam of ik eens wilde meespelen met de toenmalige baseballclub Sea Eagles uit Nieuwpoort. Ik
was meteen verkocht: baseball is
een technische sport met veel facetten waarbij je in de ploeg ook
individueel het verschil kan maken,
waarbij tactisch inzicht belangrijk is
en geef toe: als je een bal keihard
in outfield kan wegslaan, dat is gewoon het mooiste geluid ter wereld!
Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je
aan…
Dirk: Passie voor een club en liefde
voor een mooie sport

Wat is je ultieme (baseball)droom?
Dirk: Mijn ultieme droom heeft uiteraard met baseball en de club
te maken. Ik zou het super vinden
mocht onze club blijven bestaan
met een volwaardige jeugd- en volwassenwerking zoals we nu aan het
uitbouwen en bestendigen zijn.
Dankjewel Dirk voor dit fijne interview!

LINE UP
Naam: Dirk Gunst
Geboortedatum: 27/01/1976
Beroep: Ontmijner
Hobbies: baseball, voetbal, quizzen
Burgerlijke stand: Gehuwd
Kinderen: 3
Lid Piranhas sinds: 1999
Favoriete veldpositie: 3B
Rugnummer 22
Favoriete film: Shawshank Redemption
Favoriete muziek:
trouwe Michael Jackson fan,
recent Intergallactic Lovers
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Sven’s
bballshop
Sven’s Bball shop? Wat is dat?
Sven is als materiaalmeester onder
andere verantwoordelijk voor de
aan- en verkoop van de clubmerchandise. Wil je graag een pet, een
T-shirt, bal, handschoen, jas … kopen? Dan kan je daarvoor bij Sven
terecht. Doorheen het baseballseizoen is Sven verschillende malen
met zijn koopwaar aanwezig op
trainingen van de verschillende
werkingen. Zo was hij zondag 6
maart aanwezig op de training van
de majors en de rookies. Een volgende mogelijkheid om te bestellen of aan te kopen wordt 5 juni.
Noteer alvast die datum.
Wat kan je allemaal kopen bij
Sven’s Bballshop?
Voor alle materiaal dat in verband
staat met baseball kan je bij Sven
terecht. Dus niet alleen voor broeken en merchandiseartikelen maar
ook onder andere voor de aankoop van een bat of baseballhandschoen. Sven beschikt over een
(beperkte) stock van materiaal.
Wat hij niet in stock heeft, bestelt
hij bij Covee en Forelle. Ga dus
zeker al eens een kijkje nemen op
die sites want wat je daar ziet, kan
Sven in principe voor je bestellen.
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Is er ook ‘Piranhas’-materiaal te
verkrijgen?
Uiteraard heeft Sven ook Piranhas-materiaal. Een overzicht van
het aanbod aan Piranhas merchandise is terug te vinden via deze
link. Daar kan je alle merchandise
terugvinden met een afbeelding,
de beschikbare maten en de kostprijs. Voor sommige items in het
merchandise gamma steekt de
ploeg financieel een handje toe.
Dat is het geval bij de aankoop van
een gepersonaliseerde Piranhas
shirt en de Piranhas jassen voor
zowel volwassenen als jeugd!
Hoe betalen bij Sven’s Bballshop?
Materiaal en merchandise die
de club in stock heeft kan direct
cash of via overschrijving betaald
worden. Graag dan meteen die
overschrijving in orde brengen
zodat de bestelling kan worden
geplaatst. Pas na ontvangst van

betaling zal de bestelling ook effectief uitgevoerd worden. We
proberen ook zoveel als mogelijk
bestellingen te groeperen om de
transportkosten te drukken. Die
transportkosten worden dan verdeeld onder de personen die een
bestelling hebben geplaatst. Voor
specifieke bestellingen waarvan
de betaling vooraf vereist is, wordt
bij levering een formulier ondertekend als bewijs van ontvangst.

Het is dus aan te raden af en toe
eens te surfen naar die sites en het
in het oog te houden.
Is materiaal in de aanbieding/uitverkoop in Sven’s Bballshop?
Op dit moment zijn er nog een
aantal zaken in de aanbieding:

Eens besteld, hoe zit het met de
levertijden?
Na ontvangst van de betaling duurt
het ongeveer 10 dagen vooraleer het materiaal wordt geleverd.
Dat geldt niet voor Piranhas-wedstrijdshirts en wedstrijdbroeken
(model kniebroek). Die shirts en
broeken worden speciaal vervaardigd waardoor de levertijd minstens zes weken bedraagt.

€5

Handschoenen
Tijdens trainingen stelt de club aan
de spelers gratis handschoenen ter
beschikking. Die handschoenen of
een gelijkaardig model daarvan
kunnen steeds besteld worden. Is
het niet meer voorradig, dan kan
afgesproken worden om de handschoen van de club over te kopen.
Zijn er speciale aanbiedingen?
Net voor de start van het nieuwe
seizoen zijn er op de sites van Covee en Forelle altijd wel speciale
aanbiedingen. Dan worden alle
artikelen die nog in stock zijn verkocht aan promoprijzen om plaats
te maken voor de nieuwe collectie.

‘SPECIAL EDITION’
T-SHIRTS 15 JAAR
PIRANHAS

Ruime stock aan
undershirts met
lange mouwen

€7

Kan materiaal (kledij,…) gepast
worden?
Sven heeft enkele pasmodellen ter
beschikking als hij langskomt op
de trainingen zodat je ter plaatse
kan passen. Aarzel niet om dus
eens langs te komen en een kijkje
te nemen. Mocht een bepaald kledingstuk uitverkocht zijn dan zal
de club een nieuw exemplaar aankopen en kan een nieuwe afspraak
worden gemaakt om het model te
passen.
Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te
nemen met Sven.
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CATCH

NEWS
Wil je de kalender toevoegen
aan je eigen persoonlijke kalender, abonneer je dan via deze
link (deze link kan toegevoegd
Zaterdag 26 maart 14.00-16.00 u.
worden op je computer (Outlook,
extra outdoortraining voor de
Agenda) of smartphone/tablet.
slowpitchwerking @ DeSchorre
Zondag 20 maart 13.00 u.
Oefenmatch slowpitch @ DeSchorre tegen Leuven Twins.
Supporters op post!

GEZOCHT: Voor Pitch Magazine (en
bij uitbreiding ook voor de website en Facebookpagina) zijn we op
zoek naar ouders, supporters, sympathisanten of spelers die een (kort)
verslag willen maken van de wedstrijden. Maak je liever enkele foto’s
die bij het verslag kunnen passen,
laat het ons ook weten. Zo kunnen
we iedereen in de club op de hoogte houden van de wedstrijden. Wil je
graag een verslag maken voor Pitch
magazine? stuur dan als de bliksem
een mailtje naar nieuwsbrief@piranhas.be. Alvast bedankt!
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Zondagtraining
voor onze Rookies
van 9.45-10.45 u

Vanaf maandag 28
maart spelen en trainen we outdoor op ons
terrein @ DeSchorre.
Bekijk kalender

HET FEESTCOMITE?
Het feestwat?
Even terug in de tijd…
Het feestcomité bestaat bijna
even lang als de club zelf. Het
is ‘organisch gegroeid’ door de
inzet van de echtgenotes van
enkele leden om tijdens activiteiten een handje toe te steken.
Het werd al snel een fijn vriendinnenclubje. Tijdens activiteiten als de jaarlijkse barbecue,
quiz … hielpen zij met plezier
mee maar ook drank voorzien aan de supporters tijdens
thuiswedstrijden behoorde tot
hun takenpakket.
Vandaag bestaat het feestcomité niet meer als een georganiseerde groep mensen die
ondersteuning biedt aan de
verschillende activiteiten die
de club organiseert. Het zijn
vooral de echtgenotes van de
voorzitter en secretaris die samen met enkele gelegenheidshelpers de handen uit de mouwen steken tijdens activiteiten.

Daar zouden we graag verandering in brengen. Het zou fijn
zijn mochten we het feestcomité nieuw leven kunnen inblazen zodat het feestcomité
zelfstandig zou kunnen werken
en in samenspraak met het bestuur de activiteiten dragen.
Wil jij graag mee je schouders
zetten onder het nieuwe feestcomité van onze club? Laat het
ons dan weten. Mailen kan naar
secretaris Marc. (info@piranhas.be)
Zie je het niet meteen zitten
om deel uit te maken van het
feestcomité maar wil je wel
heel graag meehelpen op een
van de volgende activiteiten?
Dat kan ook uiteraard Laat het
Marc dan ook weten, dan kunnen we jou tijdig contacteren.
We kijken er naar uit!
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WEDSTRIJDKALENDER

ZONDAG

20
MAART

MAART - APRIL

ZATERDAG

26
MAART

ZATERDAG

26
MAART

ZATERDAG

09
APRIL

ZATERDAG

09
APRIL

ZATERDAG

23
APRIL

ZONDAG

24
APRIL

SLOWPITCH
Oefenmatch Piranhas - Leuven Twins
Speelveld 26 - Schorre
SLOWPITCH - ALL-STARS
Extra training
Speelveld 26 - Schorre
MAJORS
Paastornooi Frontliners
Reningelstseweg 18 - Poperinge
SLOWPITCH
Zeeuwse Honk Terneuzen - Piranhas
Vliegende Vaart 11 - Terneuzen
MAJORS
Tornooi WBA
Sporthal Het Gelaag, Sparrenlaan 25 - Steendorp
SLOWPITCH
Piranhas - Namur Angels
Speelveld 26 - Schorre
ALL-STARS
Recreantentornooi Merchtem Cats
Jan Stallaertstraat - Merchtem
> BEKIJK ACTUELE KALENDER
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