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>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten

Voor u ligt een gloednieuwe editie van ons 
Pitch magazine. De gekende ingrediënten zijn 
ook nu aan dit magazine toegevoegd: een be-
langrijk woordje van de voorzitter in verband 
met de toekomstplannen van de club, een in-
terview met coach en speler Mathias Degran-
de, tips voor de correcte handschoenmaat, 
een uitnodiging voor het fin de saison kipfes-
tijn en een terugblik op enkele wedstrijden.

We wensen jullie veel leesplezier
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>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten

Bij de start van het nieuwe jaar hebben 
we onze allerbeste wensen klaar. We 
wensen jullie allemaal een sportief en 
gezond 2017, een jaar vol baseballple-
zier en -vriendschap en voor alle spe-
lers een jaar zonder blessures. 

Bij het begin van het nieuwe jaar heb-
ben we ook een nieuw Pitch Magazine 
klaar. Een goedgevuld Pitch magazine 
met een leuk interview met ‘coach, 
speler, bballshopverantwoordelijke,...’ 
Sven Wilssens, we stellen de nieuwe 
kadettenwerking aan jullie voor, geven 
extra info over baseballhandschoenen 
en hebben een berg nieuwtjes in ons 
Catch News. 

Veel leesplezier!
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Contacteer ons voor suggesties, 
opmerkingen of nieuwtjes: 
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>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten

Hoera! Ons pitch magazine bestaat 1 
jaar! We zijn ondertussen 6 magazines 
verder, wil je een van onze vorige edi-
ties herlezen, dan kan dat altijd via deze 
link: piranhas.be/pitch-magazine.html
In dit nummer laten we onder andere 
bestuurslid, speelster en pitch maga-
zineverantwoordelijke Mieke Podevyn 
aan het woord, geeft Sven tekst en 
uitleg bij het enige echte Piranhas-uni-
form en zetten we de eerste speeldata 
op een rijtje.

Veel leesplezier!
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Eind oktober was het dan zover. Bij-
na negen maanden na de politieke 
beslissing, werd de ontwerper voor 
onze eigen kantine en kleedkamers 
aangeduid. Zoals dit in de afgelo-
pen drie jaar is geweest, zal de club 
de evolutie verder op de voet vol-
gen en de belangen van de Piranhas 
vooropstellen. Als alles goed loopt, 
starten we nu in november de ge-
sprekken met de ontwerper. Echter 
blijven wij niet bij de pakken zitten, 
het bestuur en coaches hebben de 
afgelopen tijd hard gewerkt om de 
structuur van de club verder te ver-
ankeren. De afgelopen jaren hebben 
aangetoond dat baseball leeft in 
Oostende. Waar we in 2013 het sei-
zoen hebben beëindigd met 25 vol-
wassen spelers, konden we in sep-
tember van dit jaar het 100ste lid 
aankondigen, echt waar, een mooi 
moment! Ok, dit zijn cijfers en dat 
zegt niet alles, maar in de evolutie 
van de Piranhas, weten van waar we 
komen, is dit toch een goede graad-
meter van een schitterend parcours.
Door deze sportief mooie cijfers, 
de vooruitzichten met de nieuwe 

infra en een groeiend enthousias-
me voor deze sport en binnen onze 
club, werd in de loop van 2018 een 
sportief meerjarenplan uitgetekend. 
Dit ambitieuze plan (rond thema’s 
sportief, infra, ondersteuning), ge-
spreid over vijf à tien jaren, werd 
door het bestuur goedgekeurd in 
september en zal starten bij het vol-
gend seizoen. Meer info hierover zal 
worden meegegeven met de nieuw-
jaarsreceptie van 13 januari. Als 
voorzitter lanceer ik hier alvast een 
oproep aan al wie in de toekomst 
een steentje wil bijdragen aan de 
verdere uitbouw van de club, we 
kunnen heel wat helpende handen 
gebruiken. Laat ons samen bouwen 
aan een mooie toekomst voor de Pi-
ranhas.

Dirk Gunst, 
voorzitter Baseballclub Piranhas

Woordje van de voorzitter 

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.

APOTHEKER
KJELL GOMBERT
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APOTHEKER
KJELL GOMBERT

Molenstraat 86 • 8450 Bredene • 059 32 07 79
 www.apotheekgombert.be
 info@apotheekgombert.be

openingsuren:
van maandag tot zaterdag van 8.30u-12.30u en van 13.30u-19.00u

Zaterdag open tot 16.00u • Gesloten op woensdagnamiddag 

WAT UW KWAALTJE OOK MAG ZIJN,
WIJ HEBBEN ER WEL EEN MIDDELTJE VOOR.
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GLORY!
PITCHNO

NOINTERVIEW MET EEN 
‘BEKENDE’ PIRANHA

MATHIAS
DEGRANDE
HULPCOACH 
MINIEMEN/SPELER

Hoe ben je bij de piranhas 
terechtgekomen?

Ik ben bij de Piranhas terechtgekomen 
nadat ik op een avond aan het zap-
pen was op tv en op een Amerikaanse 
zender terecht kwam. Er was toen een 
baseballmatch aan de gang en had me-
teen interesse. Toen begon ik op het in-
ternet te zoeken of ze baseball deden 
in België en of er een club relatief dicht 
gelegen was van waar ik woon. Zo ben 
ik op de site van de Piranhas terecht ge-
komen en in contact geraakt met Marc.

Wat spreekt jou aan om de leukste 
sport ter wereld te spelen?

Wat mij aanspreekt om deze sport te 
spelen is dat dit een sport is waarin 
je als team moet spelen omdat je het 
spel niet alleen kunt laten kantelen. Je 
kunt alleen een boost geven aan het 
team met een individuele play. Wat ook 

belangrijk was voor mij is dat je geen 
absolute topsporter moet zijn om deze 
sport te spelen als hobby.

Wat vind je het leukste aan baseball? 
Welke oefening speel je het liefst?
Ik vind eigenlijk alles leuk aan baseball 
zowel batting, veldspel alsook base 
coachen. Mijn favoriete oefening zijn de 
wedstrijden na de training dat is telkens 
een leuke afsluiter van de trainingen.
 
Je bent ook trainer, vertel daar even 
meer over.

Ik ben hulpcoach van de miniemen 
waar Kurt hoofdcoach van is. Ik doe dit 
graag omdat je de progressie ziet die 
de spelers maken van het moment ze 
van de majors komen tot ze overgaan 
naar de kadetten. Ik doe dit ondertus-
sen zo’n 2,5 jaar, dit jaar hebben we 
voor het eerst een competitieformu-
le opgestart met de miniemen en dit 
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MATHIAS
DEGRANDE
HULPCOACH 
MINIEMEN/SPELER

telkens in een driehoeks format met 
Wielsbeke en Poperinge. Het is dankzij 
die matchen dat we de spelertjes gro-
te progressie zagen, vooral maken qua 
spelinzicht.
 
Wat zou je willen bereiken in de 
baseballsport, heb je een ultieme 
(baseball)droom?
 
Goh een ultieme baseball droom heb 
ik niet echt. Alleen zou het super zijn 
om onze ploeg verder te zien uitgroei-
en zoals we nu bezig zijn en binnen een 
aantal jaar misschien competitief ba-
seball te spelen met de spelers die we 
hebben opgeleid in de jeugdwerkingen.

Naam: Mathias Degrande

Geboortedatum: 11/03/1992

Beroep: Project Engineer

Hobbies: Baseball, Badminton

Burgerlijke stand: Alleenstaand

Kinderen: /
Lid sinds: Januari 2013

Favoriete veldpositie: 1B
Rugnummer: 11
Favoriete film:  
Trouble with the curve / Draft day

Favoriete muziek: Trance

LINE UP

DRESS LIKE A FAN

THE 1 AND ONLY 
PIRANHAS
HOODIE!

BEKIJK ONS VOLLEDIG 
MERCHANDISE ASSORTIMENT OP

WWW.PIRANHAS.BE/MERCHANDISE

25€

30€

JEUGD

volwassenen



6

NEWS
CATCH

100STE LID

Op 12 september 2018 was het een feit. 
Voor het eerst rondde de club de kaap 
van de 100 leden. Proficiat aan Victor, als 
100ste lid kreeg hij een gratis T-shirt en 
pet!

ACTIE MUSIC FOR LIFE

Op zaterdag 27 oktober sloot de club 
haar actie voor Music for Life af. Er werd 
geld ingezameld via een pannenkoeken-
verkoop en de verkoop van de nieuwe 
clubpins. Tijdens de zomer werd er ook 
tijdens de paulusfeesten lustig frietjes en 
frikandellen gebakken.
De club was heel tevreden dat ze zo haar 
steentje kon bijdragen aan een goed 
doel.
Mama Cindy (Rens en Brent) mocht als 
meter van onze actie een cheque van 
1330,90 euro in ontvangst nemen.
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Wat is de maat van mijn 
baseballhandschoen?

De maat van een handschoen wordt 
uitgedrukt in inches (2,54 cm). Bij-
voorbeeld 10, 11, 12 of 12,5 inch. Wat 
veel kopers niet weten is dat de in-
chmaat van een handschoen niets 
zegt over de grootte van de hando-
pening van de handschoen. Het kan 
zijn dat een handschoen van 13” toch 
te krap aan de hand zit. Ook anders-
om geldt dat een handschoen van 
11,5” juist te ruim kan aanvoelen. De 
enige manier om zeker te weten of 
een handschoen lekker zit, is om 
deze te passen.

De officiële lengte van een hand-
schoen wordt bepaald door te meten 
vanaf de onderkant van de palm (de 
hiel) van de handschoen tot de punt 
van de langste vinger van de hand-
schoen. Daarbij moet het meetlint 
helemaal plat tegen de binnenkant 
van de handschoen gelegd worden.

De spelpositie is een belangrijke 
factor bij het kiezen van de juis-
te handschoen. Een buitenvelder 
wil het liefst een zo lang mogelijke 
handschoen hebben, tot ongeveer 
12,5 inch. Een binnenvelder kiest 
juist voor een kleinere handschoen 
met een ondiepe “pocket”. Een MLB 

(Major League Baseball) tweede 
honkman gebruikt meestal een 11 
inch handschoen of korter. Op het 
derde honk wordt vaak gekozen 
voor een handschoen tot 12 inch, 
terwijl de korte stop kiest voor een 
handschoen tussen de 11 en 11,5 inch.

Voor de jeugd gelden wat anders re-
gels. Zoek voor kinderen tussen de 5 
en 8 jaar naar een handschoen van 
9 of 10 inch die zacht en soepel is. 
Belangrijk is dat de handschoen niet 
te zwaar is. Bij twijfel kies dan liever 
voor een kleinere dan een grotere 
handschoen. Voor spelers van 9 tot 11 
jaar is een handschoen van 10,5 of 11 
inch vaak het meest geschikt terwijl 
12-jarigen met een 11,5 inch het beste 
uit de voeten kunnen. Tegen de tijd 
dat een speler 13-14 jaar wordt, ko-
men de volwassen handschoenen in 
beeld van 12 inch en groter. Maar blijf 
steeds goed opletten dat de hand-
schoen niet te zwaar is voor de spe-
ler of speelster.

Kristof’s
bballshop
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KOOP NU
DE ENIGE ECHTE

PIRANHAS PIN
HET HEBBEDING VOOR DE 
DIE-HARD FAN

RECREANTENTORNOOI  11 AUGUSTUS ’18

WAAROM ANTWERPEN (WEER) 
TEGENDRAADS DOET MET MOEDERDAG:

Het jaarlijkse recreatieve ‘Moeder-
kensdagtornooi’ van de 2e recrean-
tenploeg van Royal Greys vond dit 
jaar eens niet op 15 augustus plaats 
maar op zaterdag 11 augustus.
In 1913 schreef Frans Van Kuyck, 
een liberale schepen in Antwerpen, 
een pamflet ‘De dag des moeders’. 
Daarin stelde hij voor om op 15 
augustus, de feestdag van Maria, 
Moederdag te vieren.
Maria was de patrones van de stad 
sinds 1124. Bovendien werd er op 15 

augustus steevast een grote Mariaprocessie gehouden.
Wel, door deze tornooidag enkele dagen vroeger in te plannen, konden we even-
tueel deelnemen aan de Mariaprocessie. Maar dat deden we niet.
Een leuk schema met 9 deelnemende teams stond ons te wachten. Als eerste 
wedstrijd kwamen we tegen de Beveren Lions uit. En met slechts 1 dappere 
dame in ons team (dank u Aleks) mochten we elke wedstrijd starten met 2 straf-
punten (men moet minimum 2 dames per wedstrijd opstellen anders krijg je als 
team 2 strafpunten per dame tekort).
We hadden de eerste wedstrijd niet veel over maar de Lions werden toch over 
de spreekwoordelijke Oostendse knie gelegd met 13-12 winst. Nadien speelden 
we 10-10 gelijk tegen het thuisteam ‘Foot’s players’ en dit gaf ons een top 3 
plaats. Het ‘dame tekort’ gegeven die dag speelde ons bij elke wedstrijd parten 
want de 3e wedstrijd tegen Gent verloren we met 1 puntje. De laatste wedstrijd 
tegen de tornooiwinnaar ‘Hoppers’ was er teveel aan. Met geen vervangers in 
de dugout was het een lange dag en de vermoeidheid stak de kop op met als 
gevolg concentratieverlies en kleine foutjes. Maar moraal van het verhaal ! we 
hebben ons geamuseerd.
Piranhas All Stars behaalden een 3e plaats op deze mooi bezette tornooidag.



Spoelpolderstraat 4 | 8400 Oostende | 0478 51 41 20
www.eyecatchdesign.be

GRAFISCH ONTWERP - WEBDESIGN

ZORG ER VOOR 
DAT JE OPVALT!

Op zoek naar een nieuwe huisstijl, 
een mooi design of de juiste uitwerking van uw idee?

Wij ontwerpen een expressieve en 
effectieve huisstijl op uw maat. 

Of het nu gaat om een visitekaartje, affiche, 
communiekaartje, uitnodiging of social media visuals. 

Wij maken voor u een exclusief design 
waarbij u zich van de menigte onderscheidt.
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RECREANTENTORNOOI  25 AUGUSTUS ’18

RIK RIKKERSTORNOOI BEVEREN

Ongeveer 10 jaar geleden, toen we 
voor het eerst met onze recrean-
tenploeg inschreven voor deze 
clubcompetitie, leerden we bij Bri-
qville (Steendorp) een zekere Rik 
Rikkers kennen als tegenstrever. Hij 
was toe al een kranige zeventiger 
en ook een late roeping in het Soft-
ball. Hij begon pas op zijn 45e !
Hij deed me altijd een beetje den-
ken aan de stripfiguur ‘Rik Ringers’, 
al had hij fysiek en professioneel 
er niets mee te maken. Rik zagen 

we op de meeste receantentornooien als een faire en gedreven softballer en na 
enkele jaren sloot de ploeg van Steendorp aan bij de werking van Beveren Lions.
De laatste jaren zagen we Rik niet meer zo veel. Zowel de eigen gezondheidstoe-
stand als de zorg voor zijn echtgenote lieten het niet meer toe.
Een mooi gebaar vanuit de eigen club want zijn naam werd gelinkt aan het re-
creantentornooi van Beveren. Het Rik Rikkerstornooi was geboren.
Op zaterdag 25 augustus 2018 waren ook de kustboys en girls present op de 
terreinen van Beveren.
Er is de laatste jaren nogal wat bijgebouwd op de sportsite aldaar en het was 
even zoeken om hun clubhuis terug te vinden.
Een groot tornooi met 12 ploegen waarbij we al meteen 2 stevige kuitenbijters 
voorgeschoteld kregen. Royal Greys Hoppers bleek terug een maatje te groot 
ofwel waren we nog niet volledig opgewarmd. Als coach had ik verwacht dat 
onze zwaarste tegenstander de 2e wedstrijd ging worden. De jongens en meisjes 
van Pirates Zeeuwse Honk uit Nederland hebben met hun Antilanen geweldige 
slagkracht in huis. Toch bleken we een moeilijk te bekampen tegenstander en 
wonnen we nog afgetekend.
Door het onderling verschil tussen Hoppers en Pirates bleek dat wij winnaar wa-
ren in de poules en zo terug voor een podiumplaats mochten spelen. Hierin was 
de Wase Baseball Academie en latere tornooiwinnaar voor ons iets te sterk. De 
Antwerp Eagles werden daarna vlotjes over de knie gelegd.
Een leuke tornooidag waarbij we met grote regelmaat tijdens de wedstrijden 
moesten gaan schuilen voor stevige regenbuien. Dikke duim aan onze dames 
Julie en Frédérique die goed hun plan trokken in de snelle infield plays.
Terug een bronzen podiumplaats !

10
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RIP OLYMPIC MOVES

U kent Olympic Moves ongetwijfeld als een sport-
programma voor middelbare scholieren tussen 12 
en 14 jaar. Het programma - dat initieel werd gelan-
ceerd onder de naam Mission Olympic intussen al 
10 jaar geleden - staat voor bewegen en plezier ma-
ken in de vorm van sporten in schoolverband met 
als hoogtepunt op het einde van het schooljaar een 
grootse finale in het Koning Boudewijnstadion.
 

Olympic Moves is een wereldwijd programma van het Internationaal Olympisch 
Comité en Coca-Cola dat jongeren (12-14 jaar) wil inspireren hun talenten te ont-
dekken door samen te sporten en gelukkiger door het leven te gaan. Voor België 
hebben de partners Coca-Cola België-Luxemburg en het Belgisch Olympisch en 
Interfederaal Committee (Team Belgium) het programma lokaal vorm gegeven 
met de ondersteuning van de Bond voor Lichamelijke Opvoeding (BVLO) en de 
sportfederaties van voetbal, atletiek en softbal. De afgelopen 10 jaar is het pro-
gramma dan ook geëvolueerd tot een succesvol sportprogramma waaraan elk 
schooljaar ruim 100 middelbare scholen aan deelnamen en er hun jaarlijkse sport-
dag van maakten met 6.000 deelnemers in het Koning Boudewijnstadion.
 
In november 2017 stelde hoofdsponsor en medeorganisator Coca-Cola Bel-
gië-Luxemburg een nieuw actieplan voor duurzaamheid voor: “Dit is Vooruit”. 
Dit plan omvat verschillende prioriteiten waarbij ze actie wil nemen op vlak van 
dranken, verpakking en de samenleving. Zo wil Coca-Cola een bedrijf zijn dat een 
drankje voor elk moment van de dag aanbiedt met een nog ruimer drankenportfo-
lio met minder suiker. Daarnaast wil ze er samen met partners voor zorgen dat te-
gen 2025 100% van haar verpakkingen worden ingezameld zodat ze niet eindigen 
als zwerfvuil of in de oceaan. Tot slot wil ze zich toeleggen op nieuwe initiatieven 
die een oudere leeftijdsgroep (jongvolwassenen) helpt om beter inzetbaar te zijn 
op de arbeidsmarkt en hen het vertrouwen en vaardigheden geeft om succesvol 
te zijn.
 
Met het nieuwe actieplan voor duurzaamheid verschuift de focus voor Coca-Cola 
van het promoten van beweging naar de ontwikkeling van kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt. Daarom wordt het sportprogramma Olympic Moves stopge-
zet.

Onze club was jaarlijks actief in dit programma met baseballinitiaties.



Marktstraat 26  • 8460 Oudenburg
tel. 059 26 69 60  • www.arnold.be

Openingsuren: open van dinsdag t.e.m. vrijdag 
van 9.30u tot 12u en van 14u tot 18.30u 
Zaterdag van 10u tot 12.15u en van 13.30u tot 18u
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VERSLAG TORNOOIWEEKEND

Op zaterdag 15en zondag 16 september organiseerden we ons jaarlijks tornooi-
weekend. Het is altijd een gokje om iets buiten te organiseren in september, maar 
dit jaar hadden we geen enkele reden om te klagen: de zon was het hele weekend 
van de partij en zo konden we op en top genieten van een geslaagd weekend ba-
seball. 

ZATERDAG

Op zaterdag beten onze allerkleinsten, de rookies, 
de spits af. Ze leren spelenderwijs gooien, vangen, 
...kortom, jong geleerd is oud gedaan. 

Onze majors trokken hun stoute schoenen aan en 
daagden een gelegenheidsploeg van ouders uit om 
zich mee te meten. Een spannende, mooie strijd 
waarbij spelplezier maar ook de nodige competitie-
spirit te zien was. 

De miniemen vormen dit baseballjaar onze grootste 
werking binnen de club en dat hebben we gewe-
ten. Tijdens het tornooiweekend was er voldoende 
miniemengeweld aanwezig om samen met enkele 
spelertjes van Wielsbeke Pitbulls een mini tornooi 
te spelen. Teamspirit, doorzettingsvermogen en 
voldoende inzicht in het spel, de miniemen hebben 
getoond dat ze er stilaan klaar voor zijn om in de 
nabije en verre toekomst hun mannetje en vrouwtje 
te staan.

Onze kadettenploeg had een op papier moeilijke 
tegenstander. Vanuit Zottegem kwamen de Bebops om zich te meten met onze 
kadettenploeg. Onze kadetten hebben zich getoond, en hoe. Een beetje onver-
wacht, of was het juist tactisch goed gespeeld van coachingsduo Sven en Steve, 
trokken onze kadetten aan het langste eind in deze wedstrijd. Enkele mooie plays, 
goeie runs en goed afgewerkte “outs”, zorgden ervoor dat de kadettenploeg zich-
zelf overklaste en de Bebops met een nederlaag terug richting Zottegem stuurde.

Hét moment van het weekend was misschien wel de namiddagactiviteit: het fami-
lietornooi. Terug van heel even weggeweest: het concept is simpel. Wie zin heeft 
om mee te spelen, zet zijn naam op de lijst en mag de arena betreden. De lijst begon 
voorzichtig met 2 teams van 10spelers...maar dat bleek niet voldoende, uiteindelijk 
kruisten 4 teams de bats om zich helemaal te gevengek tijdens het tornooi. Onder 
de deskundige begeleiding van verschillende coaches werden vuurdopen tot een 
goed einde gebracht, ontdekten enkele ouders dat baseball misschien ook iets voor 
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hen is en ...is deelnemen aan het familietornooi veel belangrijker dan winnen!

Moe maar voldaan maakte iedereen zich vervolgens op voor de burger bbq 
party. Mede dankzij het mooie weer was het zalig zitten en genieten van de 
overheerlijke burgers. We sloten de dag af met een tombola met maar liefst 90 
prijzen en zagen iedereen tevreden naar huis gaan.

ZONDAG

Zondag is tradititiegetrouw de dag van het re-
creantentornooi. Van over heel Vlaanderen ko-
men spelers, jong en iets jonger 😉, om het laatste
tornooi van het jaar te spelen. Dat was ook dit 
jaar niet anders, 7ploegen speelden mar liefst vier 
of vijf wedstrijden van 50minuten. Ook onze re-
crenantenploeg ging de uitdaging aan om er een 
goeie slag op te geven. Een goedgevulde dag met 
veel mooie, (ont)spannende, sportieve wedstrij-
den en aan het einde van de dag een ploeg die als 
winnaar het tornooi afsluit. In een finale tussen de 
Merchtem Cats en onze eigen Piranhas, waren het 
uiteindelijk de Merchtem Cats die met de overwin-
ning gingen lopen.

Na de wedstrijden en de prijsuitreiking 
engageerden zich nog enkele vrijwilligers, 
coaches, ouders, leden van het feestco-
mité en het bestuur om het tornooiweek-
endterrein helemaal op te ruimen.

Bedankt aan iedereen om van dit tor-
nooiweekend (alweer) een geslaagde 
editie te maken.

BEKIJK FILMPJEBEKIJK FOTO’S

https://www.youtube.com/watch?v=a55LyAdZe38
https://www.facebook.com/pg/ostendpiranhas/photos/?tab=album&album_id=2385157011524323&__xts__%5B0%5D=68.ARD5Mp2UoPj8HvxeehTfSyxEn7LvnIVxgz0gGTjNTRMCECMd5XmfjdCEQgLLj3rmz-P-Nsb1jblVNFwdn0dVUA-Mmcy3mfgpdEl89DTJaI9HmX7bqtzD1lXtc5_XaBd6r_ixVsCJhXHSZ7zL-VadhU5rfndjxrPoJ28UmZV-B8KwQADiZarPsA&__tn__=-UC-R
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O.C. DE BALLON
Mansveldstraat 9
8400 Oostende

Graag ten laatste inschrijven tegen 19/11/18 

€15VOLWASSENEN(incl. APERITIEF)€10KINDEREN

KIPPEN 
FESTIJN
ZAT. 24.11.18

FIN DE SAISON
DEUREN 
OPEN 

VANAF 19U

ETEN
VANAF

19U
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HET FEEST-
COMITE? 
Het feestwat?

ZAT 24.11.2018
KIPPENFESTIJN 
DEUREN OPEN VANAF 18
ETEN OM 19
Locatie: OC De Ballon - Mansveldstraat 9

ZON 13.01.2019
NIEUWJAARSRECEPTIE + TRY OUT 
VAN 10-13U
Locatie: Sportzaal De Spuikom
Dokter Eduard Moreauxlaan 1a
8400 Oostende



OOSTENDE 107.4 FM
BLANKENBERGE 105.6 FM

WWW.OOSTENDE1.BE

feel
the
beach


