
>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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GLORY!
PITCHNO

NOINTERVIEW MET EEN 
‘BEKENDE’ PIRANHA

SVEN
WILSSENS
HULPCOACH
KADETTEN

Hallo Sven, de meeste Piranhas ken-
nen jou als hulptrainer van de kadet-
ten. Wat is jouw taak als hulptrainer 
van die leuke bende jongeren?  
Sven: Inderdaad, dit jaar maak ik de 
overstap van hulpcoach juniors naar 
de kadetten en help ik Steve Crotz bij 
het klaarstomen van nieuw baseballta-
lent zodat zij rustig kunnen ontplooien 
en doorgroeien naar onze volwassen-
werking. Als hulpcoach van de kadet-
ten heb ik ook de kans om mijn zoon 
Ruben te trainen en hem in het oog te 
houden :-).  (lacht). 
Als hulpcoach is het vooral mijn taak 
om coach Steve te ondersteunen met 
de administratieve kant van de coa-
chingjob. Hier en daar spring ik ook in 
als vertaler-tolk :-). Ook tijdens de trai-
ningen steek ik graag een handje toe, 
die gasten motiveren en zien verbete-
ren is het leukste wat er is. 
Naast mijn taak als hulpcoach bij ka-
detten ben ik ook verantwoorde-
lijk voor het beheer van materiaal en 

clubaankopen, verzorg ik alle grafische 
communicatie en ben ik nog eens be-
stuurslid. Een ferme boterham dus 
maar ik doe het enorm graag. 
 
Wat is je favoriete trainingsoefening? 
Leg uit :-)
Sven: Mijn favoriete trainingsoefening 
is de 5-star drill. Deze oefening gaat 
als volgt: de catcher gooit de bal naar 
de shortstop welke op zijn beurt de 
bal naar de eerste honkman gooit, die 
gooit de bal op zijn beurt naar de 3de 
honkman die de bal dan naar de 2de 
honkman gooit. Die laatste gooit de 
bal terug naar de catcher. Leuke aan 
die drill is dat iedereen steeds in bewe-
ging is. Je moet allereerst een mooie 
strakke bal weten te gooien en na de 
aangooi volg je de bal in de richting 
dat je hem gegooid hebt. Ben je niet 
met een overvloed aan spelers dan is 
het reppen geblazen om tijdig op het 
honk te geraken in afwachting van 
een nieuw aangegooide bal. Kortom 
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SVEN
WILSSENS
HULPCOACH
KADETTEN

de ideale oefening om aan precisie en 
snelheid te werken. De kadetten weten 
dus waaraan ze zich tijdens een van 
volgende trainingen mogen verwach-
ten :-).

Naast hulptrainer ben je ook zelf spe-
ler bij de Piranhas. Hoelang ben je al 
speler? Wat is jouw favoriete positie 
op het veld?
Sven: Zelf speel ik al baseball sinds mijn 
twaalfde bij de toenmalige Sea-Eagles 
uit Nieuwpoort, waar mijn vader des-
tijds ook coach van was. Na het op-
doeken van de ploeg wegens gebrek 
aan vers bloed heb ik na mijn studies 
de draad terug opgepikt en ben ik sa-
men met voorzitter Dirk Gunst gaan 
denken om zelf een baseballploeg 
in Oostende te beginnen. Met enkele 
oud-spelers uit Nieuwpoort en wat en-
thousiastelingen uit Oostende hebben 
we destijds de sprong gewaagd. Nu 18 
jaar later, en met een ledenaantal van 
85 spelers kijk ik met grote voldoe-
ning terug op onze verwezenlijking, 
maar er waren periodes dat we zwar-
te sneeuw hebben gezien en dat het 
voortbestaan van de club aan een zij-
den draadje heeft gehangen. Maar al 
die dingen hebben ervoor gezorgd dat 
we er sterker uit gekomen zijn en de 
nodige know how hebben opgedaan 
om een sportclub in goede banen te 
leiden.  
Als startende honkballer speelde ik 
altijd 2de honk (second base), maar 
toen onze vaste pitcher geblesseerd 
raakte, kreeg ik van mijn vader-coach 
een spoedcursus pitching in onze tuin 
en stond ik bij de volgende wedstrijd al 
op de heuvel. Sindsdien ben ik zowat 
de vaste pitcher geweest tijdens mijn 

speeldagen bij zowel de Sea-Eagles 
als bij de Piranhas niet zozeer uit keuze 
maar uit noodzaak.

Waarom heb je voor baseball geko-
zen?
Sven: Als kind was ik niet echt een 
sportieveling. Mijn jeugdvriend Dirk 
Gunst wist me eens te overtuigen om 
samen met hem te gaan voetballen, 
maar na één training gaf ik er al de 
brui aan. Toen ik voor mijn verjaardag 
een baseballknuppel kreeg, gingen we 
geregeld met de vrienden in de straat 
op een braakliggend stukje grond een 
vereenvoudigde vorm van baseball 
spelen. Toen ik hoorde dat Nieuwpoort 
een baseballploeg wou oprichten was 
ik als eerste van de partij om me kan-
didaat te stellen. Niet veel later over-
tuigde ik Dirk om eens baseball te pro-
beren. Sindsdien had ook hij de smaak 
te pakken, de rest is geschiedenis. Kort 
na de oprichting van de Nieuwpoortse 
ploeg heeft mijn vader, die beroepsmi-
litair is de ploeg vervoegd en de coa-
ching op zich genomen. Je kan je dus 
voorstellen dat het ten huize Wilssens 
al baseball was dat de klok sloeg, tot 
grote ergernis van mijn moeder en zus. 
Nu zoveel jaren later, herhaalt de ge-
schiedenis zich en is mijn zoon nu de 
pupil en ik zijn coach :-). 

Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je 
aan…
Sven: De Piranhas zijn als het ware een 
beetje mijn geesteskind dat ik koester. 
Het is gegroeid van een klein groep-
je vrienden dat onderling een balletje 
wilde slaan tot een volwaardige club 
met tal van verschillende werkingen. Ik 
heb nooit gedacht bij de start dat het 
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Naam: Sven Wilssens

Geboortedatum: 20/06/1976

Beroep: grafisch bediende

Hobbies: film, muziek, tekenen

Burgerlijke stand: gehuwd

Kinderen: 2
Lid sinds: dag  1 

Favoriete veldpositie: pitcher

Rugnummer: 6
Favoriete film: Prisoners

Favoriete muziek: Foo Fighters

LINE UP

zo’n proporties zou aannemen zoals 
nu het geval is. Ik heb aan de Piranhas 
enkele vrienden voor het leven overge-
houden en ik heb via de Piranhas heel 
wat mensen kennis kunnen laten ma-
ken met wat voor mij de mooiste sport 
ter wereld is.
 
Wat is je ultieme (baseball)droom?
Sven: Mijn ultieme droom is ooit eens 
promoveren met de Piranhas. Ik heb 
vorig jaar de kaap van de 40 bereikt 
en denk dat de kans voor mezelf er 
niet meer in zal zitten. Maar wie weet 
lukt het Ruben ooit nog wel. Hij heeft 
alvast de nodige skills om te slagen. 
Het moment dat dat gebeurt zal ik op 
de eerste rij zitten om hem toe te jui-
chen. Het feit dat ik de passie van ba-
seball samen met hem kan delen is een 
droom op zich.

Dankjewel Sven voor dit fijne inter-
view!

EUREKA, 
PIRANHAS EN 
PIRATES WILL 
GET A BUILDING!

We zijn al een tijdje in de weer 
op een eigen stek te verwerven 
op De Schorre. Op 16 januari 
vond het lang verwachte 
overleg plaats tussen Stad 
Oostende, Pirates en Piranhas. 
Met enige trots kunnen we 
melden dat er is beslist dat 
we een eigen accommodatie 
krijgen aan ons baseballveld, 
ter hoogte van de Klemsker-
kestraat. Nu wordt alles in ge-
reedheid gebracht om alles te 
kunnen opstarten. We houden 
u op de hoogte van de evolu-
tie. Go Piranhas!

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

mailto:nieuwsbrief%40piranhas.be?subject=


Hoe een handschoen kopen
en hoe ze te onderhouden?

Wil je een handschoen kopen voor je-
zelf of voor je kinderen? Dan zijn de 
volgende handige tips goed om te 
volgen bij de aankoop, het inwerken, 
inspelen en onderhoud ervan. Zo ga-
randeren we jou jarenlang speelplezier. 
Een baseballhandschoen is beschik-
baar in diverse maten en ‘soorten’, zo 
is er een handschoen voor elke leef-
tijd, de verschillende posities op het 
veld (pitcher, catcher, outfield,…) en de 
spelvorm (baseball, softball,…) Onder-
staande tabel geeft de ‘grootte’ van je 
handschoen aan per leeftijdscategorie. 

Leeftijd Handschoenmaat

5-6 j 9 - 10 inch (jeugdmodel)

7-8 j 10 – 11 inch (jeugdmodel)

9-13 j 11 - 11.5 inch (jeugdmodel)

> 13 j 11.5 - 13 inch (volw.model)

Hoe meet je de grootte van de 
handschoen?
Een honkbalhandschoen wordt geme-
ten vanaf de bovenkant van de wijs-
vinger van de handschoen, langs de 
binnenkant van de pocket en dan naar 
de hiel van de handschoen. Het beste 

‘meetmiddel’ is een lintmeter, die volle-
dig de handschoen kan ‘volgen’ tijdens 
het meten. De lengtematen van een 
handschoen worden telkens uitgedrukt 
in inches (lengtemaat inch of ‘duim’ is 
een Engelse lengtemaat die overeen-
stemt met 2,54 centimeter). Honk-
balhandschoenen zijn er van 9 inches 
(beginnende jeugdmaat) tot 13 inches 
(volwassene buitenveld). De maat van 
een handschoen voor een eerste honk-
man en een catcherhandschoen wor-
den daarnaast ook gemeten door mid-
del van de omtrek.

Handschoen kwaliteit
Honkbalhandschoenen zijn verkrijg-
baar in diverse leersoorten en daar-
door ook in verschillende prijsklassen. 
Varkensleer, koeienleer, etc. Hoe be-
ter de kwaliteit, hoe duurzamer jouw 
handschoen, hoe hoger de kwaliteit 
van het leer, een betere opbouw van 
de handschoen en een optimaler con-
cept. De hoge kwaliteitshandschoe-
nen zijn doorgaans gemaakt van een 
zwaardere leersoort die iets meer tijd 
vergt om soepel te maken, maar ook 
voorzien in een behaaglijke pasvorm. 

Sven’s
bballshop
DE HANDSCHOEN
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Deze handschoenen hebben vaak geen 
‘palm pads’ of ‘Velcro’ verstelbare pols-
banden, wat overigens een uitstekend 
kenmerk is om te hebben wanneer 
men een jeugdhandschoen of recre-
atiemodel koopt. Voor uw kind is het 
aan te raden een handschoen te ko-
pen die reeds ingeölied of behandeld 
is om hem sneller soepel te maken. Dit 
zijn vaak uitstekende handschoenen 
die goedkoop en goed zijn voor jon-
ge spelers, tot 10 jaar, die na een paar 
seizoenen uit hun handschoen zijn ge-
groeid. Honkbalhandschoenen zijn ook 
verkrijgbaar in verscheidene syntheti-
sche materialen. Deze handschoenen 
zijn minder duurzaam en zijn niet be-
stand tegen het gebruik zoals leer dat 
wel kan. Deze handschoenen worden 
ook niet aangeraden als men echt aan 
de sport wil deelnemen.

Jeugdhandschoenen
Misschien het belangrijkste van alles 
is dat men dient te vermijden om een 
handschoen te kopen die te groot is 
voor de persoon die hem gaat gebrui-
ken met het idee dat hij/zij er wel in-
groeit. Wat er kan gebeuren is dat de 
handschoen van zijn hand afvalt of hij/
zij vangt de ballen niet goed, omdat de 
handschoen te zwaar is. Koop meteen 
de goede maat en voorkom onnodige 
ellende. Jeugdhandschoenen zijn klei-
ner, zodat kinderen controle hebben 
over de handschoen en zijn ontworpen 
om snel soepel te raken.

Jeugdhandschoenen hebben ook vaak 
smallere vinger- en polsopeningen zo-
dat ze beter aan de hand blijven zitten. 
Vaak hebben ze ook een synthetische 
polsaanpassingsmogelijkheid, een 

goede accessoire bij jeugdhandschoe-
nen. Het zorgt voor een goede pas-
vorm over een lange periode en meer 
dan één persoon kan deze handschoen 
dan gebruiken. Jeugdhandschoenen 
kunnen een extra grote pocket hebben 
om jonge spelers te helpen met het le-
ren vangen.

Open t.o.v. gesloten web

OPEN WEB: 
Wordt het meest 
gewaardeerd door 
de middelste bin-
nenvelders, eerste 
honkmannen en 
sommige buitenvel-
ders. Bij een open 
web krijg je de bal 
sneller uit de hand-
schoen. 

GESLOTEN WEB: 
Veel gebruikt door 
pitchers, derde honk-
mannen en de mees-
te buitenvelders. Pit-
chers waarderen het 
gesloten web, zodat 
ze de bal kunnen 
verbergen voor de 
slagman. En derde 

honkmannen en buitenvelders waar-
deren de extra ondersteuning die een 
gesloten web biedt.

Conventionele of open rug 
t.o.v. gesloten rug
Conventionele , ook wel open rug ge-
naamd, t.o.v. gesloten rug is hoofdza-
kelijk een keuze van stijl en persoonlijk 
voorkeur. Conventionele rug hand-

OPEN WEB

GESLOTEN WEB
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schoenen hebben een open ruimte ter 
hoogte van de knokkels en zijn ietwat 
lichter. Sommige handschoenen met 
gesloten rug hebben een pols aan-
passingsysteem, waarmee je de hand-
schoen wat losser of wat strakker kunt 
zetten. Conventioneel of Open rug 
Geprefereerd door binnenvelders en 
catchers, vanwege de flexibiliteit. Ge-
sloten rug: Meest gewaardeerd door 
buitenvelders en eerste honkmannen. 
Veel handschoenen met gesloten rug 
hebben een vingergat die extra sup-
port biedt.

Inwerken & onderhoud
Er zijn veel theorieën over hoe je een 
handschoen soepel moet maken. De 
meeste theorieën zijn vaak anekdo-
tes en raken kant nog wal en hebben 
daarom niets te maken met de juiste 
behandeling van leer, waarvan een 
honkbalhandschoen overduidelijk ge-
maakt is. Het eerste waar men reke-
ning mee moet houden is dat we van 
leder spreken en ongeacht wat u ge-
hoord of gelezen heeft, zijn er dingen 
die u wel en absoluut niet mag doen 
als het gaat over het onderhoud van 
een nieuw aangeschafte honkbalhand-
schoen. Laten we beginnen met het 
inwerkproces. 

BREAK-IN: Afhankelijk van het type 
leer waarvan de handschoen gemaakt 
is, kan de inwerktijd variëren van een 
paar dagen tot een paar weken. Het is 
algemeen bekend dat hoe meer je met 
een handschoen speelt, hoe sneller ze 
soepel zal zijn. Wekelijks komen trai-
nen en tussendoor in de tuin wat oe-
fenen zijn zeker goede manieren om je 
handschoen in te spelen en soepel te 
maken. Je kan voor gebruik je hand-
schoen ook wat inoliën, maar gebruik 
zeker niet te veel. 

Wanneer je handschoenenolie aan-
brengt, begin dan met de palm van de 
handschoen en werk van daaruit totdat 
je de hele handschoen hebt behandeld. 
Niet te veel olie gebruiken, maar bedek 
het licht met olie. Laat de olie of con-
ditioner goed drogen vooraleer je de 
handschoen gaat gebruiken. Hoe vaker 
je met de handschoen vangt, hoe snel-
ler hij soepel zal zijn. Een heel eenvou-
dige tip om je handschoen soepel te 
maken is na gebruik een bal in je hand-
schoen stoppen en een grote elastiek 
rond je handschoen trekken om zo je 
handschoen de juiste vorm te geven. 
Gebruik de juiste ‘bal’ 
zodat je handschoen de 
juiste vorm krijgt. Ballen 
kunnen steeds gekocht 
worden via Sven’s 
bballshop. 

OPEN RUG GESLOTEN RUG
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Lidgeld 2017 - Al heel 
wat Piranhas schreven 
zich tijdens de nieuw-
jaarsreceptie opnieuw in. 
Nadat we twee jaar het 
bedrag van het lidgeld 
gelijk hielden, hebben 
we dit jaar het lidgeld 
een beetje verhoogd. 
Elke speler die zich 
inschreef, krijgt een 
Piranhas T-shirt zodat 
hij/zij tijdens de training, 
wedstrijden en evene-
menten fier kan tonen 
dat hij/zij een echte 
Piranha is! 

NEWS
CATCH

w w w. p i r a n h a s . b e

VOORNAAM: ........................................................
naam: .................................................................
ADRES:  ...............................................................
............................................................................

STEUNEND
LID €10

w w w. p i r a n h a s . b e

VOORNAAM: ........................................................
naam: .................................................................
ADRES:  ...............................................................
............................................................................

STEUNEND
LID €10

Nieuwjaarsreceptie - 
zondag 8 januari 2017 
organiseerde het bestuur 
samen met het feestco-
mité van onze club de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd de receptie 
georganiseerd in sporthal de Spui vlakbij de Spuikom. 
Er werd gekozen om niet enkel te klinken op het nieuwe 
jaar, iedereen kon er kennismaken met de coolste sport 
ter wereld via een try-out waarbij verschillende trainers 
paraat stonden om de eerste kneepjes van het vak te le-
ren.  Het was een gezellige en drukke voormiddag in de 
Spui, fier en blij dat we enkele nieuwe gezichten moch-
ten verwelkomen en klinken op een sportief 2017. Enkele 
sfeerbeelden van de try-out en receptie bekijk je hier

Matinee Kadee wij de-
den mee op 18/12/16 - 
op zondag 18 december 
was ook een delegatie 
van baseballclub Piran-
has op Matinee Kadee, 
georganiseerd voor 
de jeugd door de Stad 
Oostende. De aanwezi-
ge kinderen konden er 
proeven van de leukste 
sport ter wereld :-). 

TWEEDEHANDS BASEBALL 
EN SOFTBALL GROEP 
Het was oma op kerstavond ook 
al opgevallen: zoonlief is weer 
ferm gegroeid. Omdat uw koters 
minder te eten geven wette-
lijk wat problemen zou kunnen 
opleveren, is er nu gelukkig onze 
Facebookgroep ‘Tweedehands 
baseball en softball’. Hier kunt 
u terecht om alle spulletjes die 
te groot (of te klein of te roze of 
te hard of te zacht) zijn, aan te 
bieden. Deze groep wordt be-
heerd door enkele Piranhas, maar 
kent intussen een ledenbestand 
van om en bij de 400 leden uit 
heel Vlaanderen. Dé ideale plek 
dus om een koopje te doen of te 
plaatsen. Wat moet je doen? Even 
zoeken naar ‘Tweedehands base-
ball en softball’ (of rechtstreeks 
surfen naar www.goo.gl/7eKBi3) 
en lid worden van deze groep. 
Eens goedgekeurd, kun je je items 
te koop plaatsen. Succes
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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. 

https://www.facebook.com/ostendpiranhas/photos/?tab=album&album_id=1473502809356419
http://www.goo.gl/7eKBi3


• Rookies Quiz : 24 maart 2017
Zin om eens te tonen wat je in je mars hebt? Kom dan een gezellig 
avondje quizzen. De Rookies Quiz verwijst niet naar onze kleinste 
groep baseballvriendjes, maar naar rookie als nieuweling-quizzer. Een 
quiz dus voor het hele gezin, voor iedereen die zin heeft om er een lap 
op te geven en ondertussen onze club te steunen. Bekijk de flyer voor 
meer info en veel succes!

• Onze juniors hebben hun fin de saison in stijl gevierd. Op het pro-
gramma stond 2 uurtjes boogschieten bij handboogschietclub Willem 
Tel uit Oostende. Voor zij die er niet bij waren hebben we enkele sfeer-
beelden gemaakt. 

• 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 

We kijken er naar uit!

HET FEEST-
COMITE? 
Het feestwat?
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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)


