
>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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GLORY!
PITCHNO

NOINTERVIEW MET EEN 
‘BEKENDE’ PIRANHA

MIEKE
PODEVYN
SPELER
BESTUURSLID

Hallo Mieke, de meeste Piranhas 
kennen jou niet, vertel eens kort 
“wie ben je?”
Mieke: Ik ben Mieke Podevyn, lid sinds 
2015 en sinds januari 2016 ben ik ook 
bestuurslid. Mijn voornaamste taken 
in het bestuur zijn: verantwoordelijke 
van het feestcomité, maak ik het pitch 
magazine en zorg ik ervoor dat ik als 
enige vrouw in het bestuur goed mijn 
mannetje sta :-). Samen mee aan de 
kar kunnen trekken en de verschillen-
de werkingen vanuit het bestuur on-
dersteunen is boeiend en het is leuk 
om te zien dat onze club blijft groeien 
en dat alle spelers, ouders, coaches en 
bestuur onze club een warm hart toe-
dragen.
 
Naast bestuurslid ben je ook zelf 
speler bij de Piranhas. Hoelang ben 
je al speler? Wat is jouw favoriete 
positie op het veld?
Mieke: In vergelijking met andere spe-
lers en bestuursleden ben ik nog een 

groentje in de club. Via Kristof en Britt 
leerde ik baseball kennen. ‘Je moet 
maar eens komen proberen’, zeiden ze 
en ik moet toegeven, vanaf het eerste 
moment was ik verkocht. De combina-
tie van inzicht, lopen en kracht om te 
slaan en te werpen maken het voor mij 
een complete sport. Mijn lievelingspo-
sitie is second base. Naar mijn gevoel 
is dat het zenuwcentrum van het ba-
seballveld en vind ik het boeiend om 
het veld en het spel van daaruit mee te 
bepalen. Geef toe: een double play of 
een rundown vanop second, het mooi-
ste wat er is. 

Waarom heb je voor baseball 
gekozen?
Mieke: Ik was vooral op zoek naar een 
sport die me boeide maar het heeft 
een tijdje geduurd voor ik een sport 
vond die me aanstond. Ik heb vanal-
les geprobeerd zoals fitness, tennis en 
squash maar er was geen enkele sport 
die ik volhield. Wat ik wel wist, was dat 
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het een sport met een bal moest zijn. 
Net zoals iedereen op school ooit wel 
eens baseball gespeeld heeft, heb ik 
dat ook op school gespeeld, met een 
tennisracket in plaats van een bat :-), 
tot ik hoorde dat er een club in Oos-
tende was, ben ik eens een proefles 
gaan proberen, en ik sta er tot op van-
daag nog steeds.

Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je 
aan…
Mieke: Een warme en gezellige club 
waar een leuke bende plezier maken 
en sporten combineert. Het is fijn te 
voelen dat vriendschap hier een leuke 
invulling krijgt.

Wat is je ultieme (baseball)droom?
Mieke: Nog lang in dezelfde sfeer kun-
nen spelen!
 
Dankjewel Mieke voor dit fijne inter-
view!
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Naam: Mieke Podevyn

Geboortedatum: 24/10/1984

Beroep: ambtenaar

Hobbies: baseball, muziek,  
   reizen, strand

Burgerlijke stand: ongehuwd 

Kinderen: 0 (wel plus-mama van  
Philine 6 jaar en Bastien 2 jaar)

Lid sinds: februari 2015

Favoriete veldpositie: 2nd base

Rugnummer: 8
Favoriete film:The notebook
Favoriete muziek: 80’s tot nu

LINE UP

COACHES VOLGEN 
BIJSCHOLING 
REANIMATIE EN 
GEBRUIK AED 
TOESTEL.

Plotse dood bij sporters. Er 
wordt geschat dat jaarlijks, in 
België, tussen de 150 en de 300 
personen  tijdens of vlak na het 
sporten aan een plotse hartdood 
sterven  (maar liefst 10.000 men-
sen krijgen een hartstilstand bui-
ten een ziekenhuis, vb op straat 
of op het werk, met een overle-
vingskans van minder dan 10 %). 
Niet de sport zelf is de oorzaak, 
maar een verborgen hartziek-
te. Als de sporter ouder is dan 
35 jaar gaat het meestal om een 
slagaderziekte of een hartinfarct, 
maar bij sporters jonger dan 35 
is die oorzaak niet waarschijnlijk. 
Jonge sporters hebben vaak een 
aangeboren hartziekte, waarvan 
ze zich niet bewust zijn.

Wanneer een sporter hartklach-
ten krijgt tijdens of na het spor-
ten, wordt daar gewoonlijk met 
ongeloof op gereageerd. Zoiets 



kan een gezonde, goedgetrainde 
sporter toch niet overkomen! Re-
gelmatig sporten maakt een mens 
echter niet immuun voor hart- en 
vaatziekten. Een sportmedische 
keuring, gelijkmatige trainingsop-
bouw en bedacht zijn op de signa-
len van hart- en vaatziekten kunnen 
veel leed voorkomen.
Vooral aandoeningen van het hart 
en de bloedvaten zijn dikwijls de 
oorzaak van een plotse dood tij-
dens het sporten. De plotse dood 
bij geoefende sporters is zeven 
maal hoger tijdens het sporten dan 
in rust. Bij niet-geoefende sporters 
ouder dan 35 jaar is die kans zelfs 
57 maal hoger.

De plotse dood bij het sporten komt 
bij mannen driemaal meer voor dan 
bij vrouwen en verloopt meestal 
zonder symptomen.
Eventuele symptomen: borstklach-
ten, onevenredige ademhaling, dui-
zelingen of wegvallen tijdens inspan-
ning of hartkloppingen.De meest 
voorkomende oorzaak van plotse 
dood is hypertrofische obstructieve 
cardiomyopathie (26,4%), een ge-
netische overmatige verdikking van 
de hartspier die tot ventriculaire fi-
brillatie kan leiden, een onregelma-

tige hartslag. Tijdens ventriculaire 
fibrillatie ontladen meer dan 400 
chaotische elektrische ontladin-
gen per minuut naar de hartkamers 
waardoor de bloedstroom. tot stil-
stand komt.
Meer en meer zien we dat er au-
tomatische externe defibrillatoren 
(AED’s) op openbare plaatsen en 
sportcentra geplaatst worden.

Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrilla-
tor of AED is een draagbaar toestel 
dat een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen (of fibrillatie). 
De AED analyseert het hartritme 
van het slachtoffer en bepaalt au-
tomatisch of een stroomstoot het 
slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel werkt autonoom 
en geeft gesproken instructies. Het 
leidt de hulpverlener door de reani-
matie tot professionele hulpverle-
ners het van hem overnemen.
2 Piranhas coaches (Els Vanden 
Broeck – Beeball Rookies en Marc 
Leniere – Recreantenteam All Stars) 
namen deel aan deze bijscholing, 
georganiseerd door de sportraad 
Oostende.
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Olympic Moves : 
De Oostende Piranhas passe-
ren in verschillende Oostendse 
scholen met Olympic Moves. 
Olympic Moves is een wereldwijd 
programma van het Internatio-

naal Olympisch Comité en Coca-Cola dat jongeren (12-14 
jaar) wil inspireren om gezonder en gelukkiger door het 
leven te gaan. Olympic Moves is sportplezier en animo 
voor leerlingen tussen twaalf en veertien tijdens het hele 
schooljaar, gekoppeld aan de inspiratiekracht van de 
Olympische Spelen. En welke partner inspireert jongeren 
met de olympische gedachte? Het Internationaal Olym-
pisch Comité (IOC) met als lokale partner het Belgisch 
Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Vlaamse week tegen 
pesten van 17-24 febru-
ari. Ook baseballclub 
Piranhas zegt “Neen” te-
gen pesten!

 UMPIRE CLINIC IN OOSTENDE 
Op dinsdag 28 maart organiseer-
den we voor onze slowpitchers 
een umpire clinic in Oostende! 
Bedoeling van deze avond was 
een stoomcursus umpen te krij-
gen en bijgevolg ook meer (in)
zicht in het spel en de slagzone. 
Het was een zeer leerrijke avond, 
een uitzonderlijke kans om op 
één avond heel wat kennis op te 
doen over het spel, over het slaan, 
over de slagzone, over hoe een 
bal kan en mag komen. Het is een 
vooral theoretisch uiteenzetting, 
maar zal wel razend interessant 
zijn. Alle aanwezigen waren heel 
enthousiast en hebben intussen 
hun opgedane kennis kunnen ge-
bruiken tijdens de eerste slowpit-
chwedstrijd van het seizoen.

Wil je graag steunend 
lid worden van onze 
club? Of ken je iemand 
die dat wil worden? 
Dan kan dat voor € 10. 
Ook als steunend lid 
krijg je 10%  korting bij 
sportwinkel Deweert in 
Oostende. 

Onze nieuwe folder al 
gezien ? 

> klik hier

http://www.piranhas.be/media/flyer_2017.pdf
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TOK
12 EURO

 verplicht voor alle 
jongens en bij alle 

werkingen behalve 
rookies

RIEM
6 EURO

 Rookies
 Majors
 Juniors
 Kadetten
 All-Stars
 Slowpitch

UNDERSHIRT
10 EURO

 Rookies
 Majors
 Juniors
 Kadetten
 All-Stars
 Slowpitch

PET
15 EURO

 Rookies
 Majors
 Juniors
 Kadetten
 All-Stars
 Slowpitch

BROEK
34 EURO

 Rookies (of grijze training)
 Majors
 Juniors
 Kadetten
 All-Stars
 Slowpitch

SCHOENEN
MET PLASTIC OF 
RUBBEREN NOPPEN

 Rookies
 Majors
 Juniors
 Kadetten
 All-Stars
 Slowpitch

PIRANHAS 
SHIRT
66 EURO

 Rookies
 Majors

 Juniors
 Kadetten
 All-Stars

 Slowpitch

Alle werkingen 
trainen met rode 

t-shirt die gekregen 
werd bij betaling 

lidmaatschap.
Extra t-shirt kan 

aangekocht 
worden aan €10

VERPLICHT AAN TE RADEN GEEN VERPLICHTING

KOUSEN
8 EURO
 Rookies

 Majors
 Juniors

 Kadetten
 All-Stars

 Slowpitch

Kousen kunnen aangekocht 
worden via Jes Sport uit 

Bredene (www.jes-sports.be)
Vermeld bij aankoop dat je 

lid bent van de Piranhas voor 
extra korting. 

* vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn aan veranderingen6

Baseball uniform! Herkenbaarheid 
is zeer belangrijk ! Daarom lichten 
we nog even toe.

Na meer dan 100 jaar baseball is 
het uniform nauwelijks gewijzigd. 
Er is wat mystieks aan het base-
ball-uniform. Het gevoel van de 
stof, het logo van de club, de kleu-
ren. Trek je sokken op, zet je pet 
recht, knoop je jersey dicht. Je 
stapt het veld op en kijkt rond. Sa-
men met je kameraden heb je een 
missie. Langs de zijlijn juichen de 
fans jou en je teamgenoten toe. 

Let op: we maken een onder-
scheid tussen wat op training ver-
wacht wordt omwille van veilig-
heid (schoenen, tok …) en wat we 
tijdens matchen verplichten om-
wille van uniformiteit. Mogen wij 
dan ook vragen aan iedereen om 
deze richtlijnen zo nauwgezet mo-
gelijk te volgen.

Cap, slider, jersey, batting gloves, 
hoodie … Zie je door het uniform-
bos de spreekwoordelijke bomen 
niet meer, dan biedt dit overzicht 
hopelijk wat duidelijkheid. Als club 
willen we gelijkheid en uniformi-
teit uitdragen naar buiten toe. 

Wat wordt bij elk van de werkin-
gen verwacht? In Sven’s base-
ballshop kun je de nodige gear be-
kijken, passen en bestellen. Twijfel 
je? Spreek Sven of de coaches aan!

Sven’s
bballshop



• Rookies Quiz : 24 maart 2017
Rookies Quiz : 24 maart 2017
Onze eerste Rookies Quiz was een schot in de 
roos. Maar liefst 26 ploegen gingen de uitda-
ging aan en zetten hun beste beentje voor 
tijdens deze deze gezellige quiz. De Rookies 
Quiz verwijst niet naar onze kleinste groep 
baseballvriendjes, maar naar rookie als nieu-
weling-quizzer. Een quiz dus voor het hele 
gezin, een groep vrienden,... Hieronder enke-
le sfeerbeelden met onder andere de foto’s 
van de groepen die in de prijzen vielen: De 

winnaars van onze eerste Rookies Quiz waren ‘The Cobblestones’, zij 
wonnen voor ‘Rita Boomptjeomverre’ en Flamenca. Proficiat! Verder 
waren er ook nog prijzen voor de middelste groep (Janne en de smar-
ties) en de voorlaatste groep (Kgon’t zeggen). Tot volgend jaar!

HET FEEST-
COMITE? 
Het feestwat?

deuren open vanaf 19.30U

Thomas Van Loostraat 32 - Oostende

vrijdag 

24.03.17 
maxIMUM

4 spelers 

PER ploeg

€20 Org: quizploeg the fello
wship

vrijdag START
20 uur

ROOKIEPIRANHAS

INSCHRIJVEN VIA QUIZ@PIRANHAS.BE

Quiz voor

gelegenheids-

ploegen

maximaal 

30 
ploegen

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.

Winnaars The Cobblestones tweede plaats voor Rita Boomptjeomverre

derde plaats voor Flamenca middelste groep: Janne and the smarties
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voorlaatste groep: Kgon’t zeggen

de goedgevulde prijzentafel

de helpende handen achter de bar en in de zaal!

zaal vol quizzers

de streng maar rechtvaardige jury

Quizzers aan het werk
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WEDSTRIJD-
KALENDER

SLOWPITCH
Berendrecht Bears - Oostende Piranhas

  Steenovenstraat , 2040 Berendrecht

KADETTEN
Zottegem Bebops - Oostende Piranhas

  Bevegemsevijvers - Zottegem

ZATERDAG

1
APRIL

ZATERDAG

8
april

A
P
R
IL

-M
E
I

ALL-STARS
Paastornooi Foot Players 

  Bijsterveld 3 - Brasschaat

JUNIORS
Miniementornooi  Poperinge

  Reningelstseweg 18 - Poperinge

ZATERDAG

15
april

ZATERDAG

15
april

MAJORS
Majorstornooi  Poperinge

  Reningelstseweg 18 - Poperinge 

ZATERDAG

15
april

ALL-STARS
Recreantentronooi Titans

  Missestraat 8 - Olen 

ZONDAG

30
APRIL

SLOWPITCH
Olen Titans 2 - Oostende Piranhas

  Missestraat 8 - Olen

ZATERDAG

29
APRIL

WEDSTRIJD-
KALENDER

SLOWPITCH
Oostende Piranhas - Leuven Twins 2

  Speelveld - De Schorre Oostende

ALL-STARS
Recreantentronooi Foxes

  Sparrenlaan 25  - Steendorp 

ZATERDAG

6
MEI

ZATERDAG

13
MEI

ALL-STARS
Recreantentornooi Zeeuwse Honk

  Vliegende Vaart 11 - Terneuzen

ALL-STARS
Recreantentornooi Merchtem Cats

  Jan Stallaertstraat - Merchtem

ZATERDAG

20
MEI

ZATERDAG

27
MEI

> BEKIJK ACTUELE KALENDER
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http://www.piranhas.be/index.php/kalender/wedstrijdkalender


Marktstraat 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)

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

9.30u tot 12u en van 14u tot 18.30u (weekend 18 uur)

WEDSTRIJD-
VERSLAGEN
SLOWPITCH - 1 APRIL 2017
BERENDRECHT BEARS - PIRANHAS

Eerste slowpitchwedstrijd Oostende Piranhas tegen Berendrecht Bears

Zaterdag 1 april is het startschot ge-
geven van een nieuw Slowpitchsei-
zoen. Het nieuws van onze dreigen-
de naamsverandering was nog maar 
net verteerd :-), die aprilvissen toch, 
of de Slowpitchers zetten koers rich-
ting Berendrecht voor een eerste 
treffen tegen de Berendrecht Bears. 
14 moedige Piranhas tekenden pre-
sent en waren klaar om het beste 

van zichzelf te tonen. De dubbele ontmoeting (we spelen altijd op een 
wedstrijddag twee matchen, een zogezegde thuis- en uitwedstrijd, nvdr.) 
was meteen een goeie test. De eerste wedstrijd hielden we gelijke tred 
en na twee stevige innings gingen we op en over de tegenstander om die 
wedstrijd winnend af te sluiten met 20-11. 

De tweede wedstrijd verliep ook gelijkmatig tot we onze bekende Piran-
ha-inning beleefden en uiteindelijk in het zand beten met 16-6. Een goeie 
eerste wedstrijddag waar we trots op mogen zijn en die het beste doet 
verhopen voor de rest van het seizoen.

 BEKIJK FOTO’S
 Stijn (speler slowpitch)
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