
>VOORWOORD

Beste Piranhas, supporters, ouders, 
sympathisanten,

Bij de start van het nieuwe schooljaar, 
hebben wij een nieuwe editie van het 
PITCH Magazine klaar. De zomervakantie 
bracht ons heel wat baseballwedstrijden 
en -tornooien, waarvan je de verslagen 
hier kunt lezen. We leggen onze gloed-
nieuwe kadettencoach Steve Crotz op de 
rooster voor een interview in ‘No pitch, no 
glory’. In Sven’s bballshop gooien we het 
dit keer over een iets andere boeg. Op 
een (regenachtige) zomeravond, of wa-
ren het er nu meerdere, testten coaches 
Nick en Kristof het nieuwe Baseballgame 
voor playstation uit. Het tornooiweekend 
van zaterdag 17 en zondag 18 september 
komt eraan. We blikken ook in dit Pitch 
magazine al even vooruit. 
In november ontvang je geen Pitch Ma-
gazine maar we klinken samen op het 
nieuwe jaar met een nieuw nummer in 
januari 2017. 

Veel leesplezier! 
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GLORY!
PITCHNO

NOINTERVIEW MET EEN 
‘BEKENDE’ PIRANHA

STEVE
CROTZ
COACH KADETTEN 2017 
PIRANHAS OOSTENDE

Steve Crotz, rasechte Amerikaan in 
Oostende. Wij legden hem het vuur 
aan de schenen en schotelen jullie 
graag dit interview voor: 

Vertel eens Steve, hoe komt een 
Amerikaan in België en dan in Oos-
tende terecht?
Steve: Dat is eigenlijk vrij logisch. Mijn 
vrouw, Daphne is geboren en getogen 
in Oostende. We hebben meer dan 
18 jaar in Montgomery, Alabama ge-
woond. Daar was ik basketbalcoach en 
sportdirecteur in de Auburn University 
in Montgomery. Als basketcoach heb 
ik daar meerdere jaren de universi-
teitsploegen getraind, in mijn job als 
sportdirecteur was ik verantwoorde-
lijke voor alle sporten die beoefend 
werden aan de universiteit. Na 36 jaar 
coach te zijn, ging ik met pensioen en 
zijn we naar België komen wonen, sa-
men met onze twee kinderen Kelsey 
nu 15 jaar en Jacob 8 jaar oud. Oosten-

de is als ‘hometown’ van Daphne een 
logische keuze om te komen wonen. 
En we wonen hier heel graag :-).

Heb je zelf ooit baseball gespeeld?
Steve: Ik speelde vanaf mijn tien jaar in 
clubverband tot wanneer ik naar Col-
lege ging, zeg maar de hogeschool/
universiteit. Daar speelde ik bij de Uni-
versity of Missouri-Mizzou. Mijn favo-
riete plaats op het veld was first base 
en dan meestal centerfield.  Na de 
universiteit ben ik zelf coach gewor-
den in een middelbare school waar ik 
zes jaar leerlingen de kneepjes van het 
baseballvak heb bijgebracht. Ik heb 
ook nog ongeveer 10 jaar softball in 
competitie gespeeld. Goed dat ik in 
die tijd nog single was :-) 

Wat vind jij belangrijk aan de base-
ball-beleving? Waarom is baseball 
voor jou de sport der sporten?
Steve: Baseball is een volledige sport: 
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het is een ploegsport waarbij bewe-
ging, kracht, snelheid, inzicht en de 
ploegspirit belangrijk zijn. 
 
Je wordt coach van de kadetten van-
af volgend jaar, de leeftijdscategorie 
van 12-15 jaar. Waarom kies je ervoor 
om een groep jongeren te coachen?
Steve: In het verleden was ik al jeugd-
coach van verschillende teams en 
12-15-jarigen kunnen ook al een aar-
dig mondje Engels verstaan en pra-
ten dus dat helpt me ook een stuk 
vooruit :-). Ik hoop vooral dat ik de 
spelers passie voor het baseball-
spel kan bijbrengen. Ik heb altijd drie 
hoofddoelen bij coaching, zeker bij 
de coaching van jeugdteams want zij 
vormen de toekomst. Die drie hoofd-
doelen zijn: ten eerste moet je als 
speler plezier beleven, zowel tijdens 
de training als tijdens een wedstrijd 
of een tornooi. Veel belangrijker dan 
gelijk welk resultaat dat wordt ge-
haald, is plezier hebben. Ik ben ervan 
overtuigd dat als je in een ploeg elk 
teamlid plezier kan laten beleven, je 
veel meer bereikt. Ten tweede ben je 
als coach verantwoordelijk voor die 
groep en moet je hen nieuwe vaar-
digheden en strategieën aanleren en 
ook laten toepassen zodat ze hun 
skills en inzichten kunnen verbeteren. 
Ten derde, en dat sluit een beetje aan 
bij het eerste punt waar ik het over 
had, wil ik graag dat alle spelers nieu-
we vrienden maken, zeker binnen de 
club maar ook vrienden maken bij de 
ploegen waar ze tegen spelen. 

Wat wil je als echte Amerikaan en ba-
seballkenner leren aan Belgische ba-
seballers?
Steve: Ik zou mezelf helemaal geen 
kenner noemen hoor. Ik heb gewoon 
heel veel geluk gehad om doorheen 
de jaren veel positieve ervaringen te 
hebben opgedaan in het baseball en 
coaches te hebben die mij het ple-
zier in baseball geleerd hebben. Die 
coaches hebben mij ook meer dan 
alleen maar baseballskills geleerd: Zo 
leerden we omgaan met belangrijke 
waarden als teamgeest, toewijding, 
stiptheid, nooit opgeven, steeds je 
beste beentje voorzetten, je kopje niet 
laten hangen bij een tegenslag,... het 
zijn allemaal waarden die je naast het 
baseballveld vaak in het leven tegen-
komt en die mij heel veel geholpen 
hebben. Daarom wil ik die ook graag 
meegeven aan de jeugd. Een positief 
zelfbeeld ontwikkelen kan je bij spe-
lers alleen maar bereiken als je een 
positieve omgeving creëert en waarbij 
je succeservaringen kan opbouwen. 

Als ik baseballclub Piranhas zeg, dan 
denk je aan…
Steve: een club die heel veel vooruit-
gang geboekt heeft, een sterke groei 
kent en klasse uitstraalt. Ik heb de 
indruk dat de focus bij baseballclub 
Piranhas op elke speler individueel 
is gebaseerd. Daarmee bedoel ik dat 
iedereen even belangrijk is: jongen, 
meisje, groot, klein,… het maakt niet 
uit. De kinderen/de jeugd zijn het cen-
trum van alle beslissingen en daarom 
vind ik dat het clubbestuur een goede 
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Sven’s
bballshop
Gamereview: 
MLB: The Show 
16 (PS4) 

zaak heeft gedaan om te durven in-
vesteren in nieuwe werkingen en coa-
ches zodat er meer leden zich kunnen 
aansluiten en kennis kunnen maken 
met de baseballsport. Tegelijk houden 
ze de focus op de kwaliteit van de er-
varingen voor spelers zodat het een 
win-win-situatie is voor iedereen.   

Wat is je grote (baseball)droom?
Steve: Mijn droom is de Piranhas te 
zien strijden om een tornooi te winnen 
in de toekomst.  Ik wil graag helpen 
met de verdere uitbouw en groei van 
de club.

Naam: Steve Crotz

Geboortedatum: 26/06/1957

Beroep: gepensioneerde coach :-)

Hobbies: vissen, Belgisch bier

Burgerlijke stand: Gehuwd

Kinderen: 2
Lid Piranhas sinds: 2015

Favoriete veldpositie: CF

Rugnummer: nog geen

Favoriete film: The Searchers

Favoriete muziek: Eric Clapton

LINE UP

Dit keer geen nieuws over hand-
schoenen, bats of ballen maar 
we gooien het over een andere 
boeg: Het is niet te koop in Sven’s 
bballshop, maar het is wel een leuke 
en leerrijke baseballcadeautip !

Het zat er al een tijdje aan te komen: 
de nieuwste franchise uit de MLB 
(Major League Baseball, nvdr) The 
Show reeks. Voor wie dit niet me-
teen een belletje doet rinkelen: MLB 
The Show is in de Verenigde Sta-
ten wat de Fifa-reeks is bij ons. Het 
heeft de reputatie een stevige game 
te zijn met tal van mogelijkheden en 
ondanks de realistische gameplay, 
heel erg makkelijk speelbaar. Nick 
en Kristof testten niet geheel tegen 
hun goesting ‘MLB: The Show 16’ 
voor jullie uit en zagen dat het goed 
was.
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Sven’s
bballshop

BEKIJK FILMPJE

5

Laat ons meteen met de deur in 
huis vallen: dit is een game voor 
wie van baseball houdt. Het occa-
sionele spelletje met wat vrienden 
die toevallig langskomen, draait 
gegarandeerd op een sisser uit (op 
voorwaarde dat die vrienden Piran-
has zijn, uiteraard). De verschillende 
modi zijn erg uitgebreid en hoewel 
de gameplay op zich heel eenvoudig 
is, is een basiskennis van de spelre-
gels geen overbodige luxe. Eens in 
het veld en de bal naar jou wordt 
gemept, weet je maar beter waar je 
die naartoe moet gooien. Een beetje 
zoals in het echt, dus.

Dat vorige maakt van The Show 16 
voor al onze leden eigenlijk een ver-
plichte aankoop. Wie het spel door 
en door kent, zal uitdaging genoeg 
vinden in de Road to the Show mo-
dus, waar je als speler je persoon-
lijke carrièrre probeert uit te bou-
wen en door goede plays en acties 
te maken, je character (personage) 
kunt levellen(beter maken en laten 
groeien doorheen het spel, nvdr). Je 
begint als rookie, klimt op naar de 
Minor League om zo door te stoten 
tot de big leagues. Leuke feature is 
ook de market, waarbij je gear (ma-
teriaal) kunt kopen om zo ook je 
stats (statistieken) te verbeteren.

Wie echter wat minder onderlegd is 
in alle regels, situaties en plays, zal 
zeker ook zijn of haar ei kwijt kunnen 
bij The Show 16. Het spel is zo intel-
ligent opgebouwd dat je de sport 
gaandeweg leert ontdekken, dat je 
aan de hand van het (erg knappe!) 
commentaar van de verslaggever 
meteen weet of je goed hebt gerea-
geerd of je team hebt teleurgesteld. 
Wie een beetje mee is in het spel, 
leert ongetwijfeld ongelofelijk veel 
bij.

Uiteraard kom je afwisselend aan 
slag of in het veld. Het batten ver-
loopt erg vlot (en leert je meteen wat 
over timing en richting!), het veld-
werk vergt wat meer oefening maar 
eens je het onder de knie krijgt, kun 
je je focussen op de plays en loopt 
het op rolletjes. De showtimemodus 
- een soort van Matrix-achtige ver-
traging waardoor je je plays netjes 
en met veel show kunt afwerken - is 
soms een waar plezier voor het oog.

We speelden vooral de Road to the 
Showmodus (de carrièremodus), 
maar The Show 16 biedt heel wat 
meer: zo kun je een team managen 
(Franchisemode), kun je gewoon 
online spelen tegen vrienden of 
onbekenden, is er een Risk-achtige 
modus waarbij je door overwinnin-
gen fans kunt overtuigen en zo de 
V.S. kunt veroveren (tja …) en kun 
je zelfs je eigen team én spelers sa-
menstellen. Kristof heeft dit uitge-
test en maakte de Piranhas na, maar 
toen hij bij Luc kwam, kwam hij tot 
de conclusie dat er een leeftijdscap 
was én ontdekte hij dat zelfs de mo-
gelijkheden van de Playstation om 
iemand er oud te doen uitzien, be-
perkt zijn :-).

MLB: The Show 16 is wat ons betreft 
meer dan goedgekeurd. Het speelt 
vlot, er zijn tal van mogelijkheden, je 
leert nog eens wat bij en vooral: het 
is baseball. Kopen die handel! (voor 
alle duidelijkheid: wij verdienen hier 
niets extra mee :-))

https://www.youtube.com/watch?v=mfPuRoStEdw
https://youtu.be/LTAnNxAVxV8


Wat te doen bij een 
Piranhas sportongeval? 

We zetten de te volgen stappen op een rij:
1. Een verzekerde heeft zich tijdens een 

“sportactiviteit” gekwetst.
2. De club voorziet in een aangiftefor-

mulier voor sportongevallen (zie onze 
website Piranhas – downloads of vraag 
er eentje aan uw coach).

3. Met het aangifteformulier voor spor-
tongevallen stap je naar de dokter, die 
het medisch getuigschrift dient in te 
vullen.

4. Bezorg het ongevalsaangifteformulier 
aan uw clubsecretariaat (t.a.v. Secre-
taris Marc Leniere - Schapenstraat 72 
– Oostende) samen met de eventuele 
reeds ontvangen originele onkosten-
nota’s (verschilstaten die u ontvangt 
van / aanvraagt bij uw mutualiteit …) 
en verslagen. Als het dossier volledig is, 
stuur je het naar het VBSL-secretariaat: 
BOOMGAARDSTRAAT 22/B 30 – 2600 
BERCHEM. De verdere afhandeling van 
uw dossier gebeurt rechtstreeks tussen 
de betrokkene en verzekeraar ARENA.

5. Zodra de verzekeraar de documenten 
heeft ontvangen, zenden zij u binnen 
de vijf dagen een ontvangstmelding 
met alle nodige informatie en uw dos-
siernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota’s kunt 
u best onmiddellijk overmaken zodat 
ARENA - als het dossier volledig is - tot 
vergoeding kunnen overgaan.

7. Mogen wij u tenslotte vragen ARENA 
onmiddellijk ongunstige ontwikkelin-
gen in het genezingsproces te melden 
om een zo vlot mogelijke regeling van 
het dossier te kunnen waarborgen.

Zie ook website van de 
baseball en softball liga
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DRESS LIKE A FAN

THE 1 AND ONLY 
PIRANHAS
HOODIE!

BEKIJK ONS VOLLEDIG 
MERCHANDISE ASSORTIMENT OP

WWW.PIRANHAS.BE/MERCHANDISE

25€

25€

JEUGD

volwassenen

Wens je een hoodie aan te kopen 
neem dan contact op met

 sven@piranhas.be

http://vbsl.be/ondersteuning/verzekeringen/
http://www.piranhas.be/merchandise
mailto: sven@piranhas.be


Aankoop nieuw 
pitchmachine met 
opbrengst wafelverkoop
Zoals aangekondigd bij de start 
van de wafel- en snoepverkoop in 
mei van dit jaar, hebben we met 
de opbrengst geïnvesteerd in een 
heuse pitchmachine. De pitchma-
chine zal tijdens de trainingen van 
de verschillende werkingen gebruikt 
worden. Dankjewel nogmaals voor 
jullie steun.

NEWS
CATCH

BREAKING NEWS
Piranhas starten in 2017 met 

een werking 13-15 jarigen! 
We verwelkomen hiervoor ook 
Steve Crotz, papa van major 

Jacob, die deze kadettenploeg 
volgend jaar op sleeptouw zal 
nemen. Steve, thank you for
 joining our coaching team! 

oproep: gevraagd gezocht 
foto- en filmmateriaal voor 
teaser bballclub Piranhas, 
mailen naar Dirk en Kristof
We zijn op zoek naar foto- en filmmateri-
aal van baseballclub de Piranhas door de 
jaren heen voor een teaser van onze base-
ballclub. Recent maar ook ‘oud’ materiaal 
mag bezorgd worden aan Kristof of Dirk

Nieuwe mijlpaal in de 
Piranhasgeschiedenis: 

verwelkoming 80ste lid. Tijdens de 
zomervakantie bereikten we een 
nieuwe mijlpaal in de clubgeschiede-
nis van de Piranhas: we verwelkom-
den Vandamme Yorben als ons 80ste 
lid. Op de naar 100 leden :-)
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Save the date: quiz 
Piranhas 25 maart 2017 
Nu al onthouden: zaterdag 25 
maart 2017 voor de jaarlijkse Pi-
ranhas Quiz. Meer nieuws volgt!

mailtp:kristof.brodeoux@me.com
mailto:dirk.gunst1@telenet.be


# tornooiweekend 17 + 18 september : SAVE THE DATE !

Ons tornooiweekend op zater-
dag 17 en zondag 18 september 
belooft alweer een voltreffer te 
worden. Op zaterdag organise-
ren we verschillende tornooi-
en voor de jeugdwerkingen en 
laten we ook ouders, familie, 
vrienden en supporters eens 
proeven van baseball tijdens 
het FAMILIETORNOOI. 

Op zaterdagmiddag kan je 
smullen van heerlijke hotdogs 
en ‘s avonds organiseren we 
onze jaarlijkse grote barbecue. 

Zondag is het de beurt aan 
onze All Stars (recreanten) om 
zich tijdens het recreantentor-

nooi van hun beste kant te laten zien. We voorzien ook in randa-
nimatie en de Oostendse visbakkers komen ‘s middags de inner-
lijke mens versterken. 

We kijken er naar uit!

HET FEEST-
COMITE? 
Het feestwat?
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WEDSTRIJD-
KALENDER

ALL-STARS 
Tornooi Olen

  Missestraat 8 -  2250 Olen

SLOWPITCH
Namur Angels - Piranhas

  rue de la 1 Armée Américaine 135 -  Wépion

ALL-STARS
Tornooiweekend Piranhas

  Sportpark De schorre - Oostende

ROOKIES/MAJORS/JUNIORS 
Tornooiweekend Piranhas

  Sportpark De schorre - Oostende

ZATERDAG

3
SEPTEMBER

ZATERDAG

10
SEPTEMBER

ZATERDAG

17
SEPTEMBER

ZONDAG

18
SEPTEMBERS

E
P
T
E
M

B
E
R

STEUN ONZE CLUB
EN GENIET VAN 
10% KORTING BIJ 
DEWEERT SPORT

DAN KAN DAT 
VOOR 10 EURO ! 

VRAAG UW LIDKAART 
AAN UW COACH
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> BEKIJK ACTUELE KALENDER

http://www.piranhas.be/index.php/kalender/wedstrijdkalender


WEDSTRIJD-
VERSLAGEN
ALL-STARS - 3 JULI 2016 
TORNOOI ZOTTEGEM 

Ik hoor het mijn grootmoeder nog 
zeggen, ‘tijden veranderen’. Voor 
iemand die de Grooten Oorlog en 
die erachter ook had meegemaakt 
kon die uitspraak tellen. En ik moet 
haar nog gelijk geven ook. Af en toe 
dwalen mijn gedachten soms nog af 
naar onze eerste recreantentornooi-
en, nadat we onze wilde baseball-
haren hadden verloren maar toch 
nog met het balletje verder wilden 
gaan. Toen waren we de schrik van 
deze softballtornooien. Met onze 

Cubaanse sterspeler Nguyen (had zelfs een selectie gehad bij de Cubaanse 
Nationale baseballploeg – en die waren toen wereldkampioen!) en een ganse 
ploeg oud baseballers hoorden we de Antwerpse recreanten al bleiten een half 
uur voordat we de Schelde waren gepasseerd. Iedereen speelde wat softball en 
op het einde van de dag won Oostende.
Maar tijden veranderen, zo ook onze recreantenploeg. We konden slechts met 
6 Piranhas het tornooi aanvangen maar een tijdelijke symbiose met Beveren 
dat in een gelijkaardige situatie zat, volstond om toch een ploegje te vormen. 
De Oostendse moedigen waren Ruben, Luc, Mathias, Rune, Benjamin en coach 
Marc.
Wat deze dag betreft kon ik volledig achter de uitspraak van Baron Pierre de 
Coubertin staan : ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’.

 Marc Leniere (coach All-Stars)

ALL-STARS  - 16 JULI 2016
TORNOOI FRONTLINERS 

Heuvelland, de mooie Hoppestreek. Honderd jaar geleden een toneel van ver-
schrikking en nog maar eens het bewijs dat de term mens-dom niet zomaar 
werd uitgevonden. Maar ook daar wordt er softball gespeeld. En dan nog bij 
een ploeg sympathieke mensen die ook West-Vlaams spreken.
Elke nacht seks, drugs en rock-’n-roll allemaal goed en wel, maar op een be-
paald moment ga je denken: ach, een hele dag supporteren terwijl de jongens 
en meisjes softball spelen is toch ook niet slecht. Zo gezegd zijnde konden 
we naast een volledige ploeg Piranhas ook rekenen op een mooie schare sup-
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porters en ouders. Het is waarschijn-
lijk een understatement om te stellen 
dat iedereen zijn of haar best deed. 
Maar je best doen is puur resultaat 
gezien toch niet genoeg. De tegen-
standers zijn een groep sluwe vossen, 
weliswaar al van respectabele leeftijd, 
die hun gebrek aan atletisch vermo-
gen dubbel compenseren door spe-
linzicht, routine en slagkracht. Daar 
kunnen we zelfs met ons jong geweld 
niet tegenop.

Onze enige dagzege was dan nog tegen de Bebops uit Zottegem, de ploeg 
waar we van dachten er niet tegen te kunnen winnen. En tegen de latere tor-
nooiwinnaar verloren we slechts met 3-5. Maar voor mij als coach is het be-
langrijkste dat iedereen kan spelen, zich amuseert, dat er een leuke sfeer is, 
dat de knie van de wederoptredende Caroline na een zware blessure standge-
houden heeft, dat er vers getapt bier was, ijsjes, mosselen en een microklimaat 
waardoor de zon er altijd schijnt. En als u dat niet gelooft, maken we u iets 
anders wijs. 

 Marc Leniere (coach All-Stars)
ALL-STARS - 24 JULI 2016
HOTCH POTCH TORNOOI MERKSEM

Was het nu door de afgelasting van 
de Small Ships Torpedo Days of door 
het alweer uitblijven van de zoveelste 
geplande kampioenenviering van Ro-
yal Antwerp FC, feit was dat het een 
rustige heenreis was naar Royal Greys 
Merksem (lees ring rond Antwerpen) 
waar het alternatieve softballtornooi 
‘hotch potch’ door de plaatselijke re-
creantenploeg ‘Hoppers’ werd inge-
richt.
Voor het 2e jaar op rij namen we er 

met onze club deel. De unieke en leuke formule bestaat eruit dat iedere 
deelnemer aan een ploeg wordt toegewezen die dan ook nog de ganse dag in 
een vast thema de wedstrijden afhaspelt. Zo komt het dat we eeuwige roem 
konden verkrijgen door te spelen tegen bvb ‘de baby’s of de figuren uit de 
verhalen van de gebroeders Grimm, de bloemetjes en de bijtjes uit fauna en 
flora of huiveren tegen de Zombieploeg. En om dit zootje ongeregeld volledig 
te maken hadden we nog een volledig team transgenders. Dat gecombineerd 
met een prachtige zomerdag in een sfeer van alles kan maar niets moet. We 
hebben ons reuze geamuseerd. Spijtig dat we maar met 5 Piranhas aanwezig 
waren. Onze aanwezigheid wordt trouwens enorm geapprecieerd door de or-
ganisatie. Aan de twijfelaars : voor editie 2017 toch deelnemen! De afwezigen 
hadden ongelijk. Vooraleer de terugreis aan te vatten namen we nog plaats 
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aan de verzorgde BBQ en was er een reuze dessertbuffet, waren we getuige 
van een echt huwelijksaanzoek en mochten we de geboorte aanhoren van het 
nieuwe Rik Rikkers recreantentornooi. Today was a good day … voor Luc, Lino, 
Niko, Benjamin en Marc.

 Marc Leniere (coach All-Stars)

SLOWPITCH - 30 JULI 2016 
BRASSCHAAT BRAVES - PIRANHAS

Op Zaterdag 30 juli trokken de Piranhas voor hun laatste doubleheader van 
de voorronde van de reguliere competitie naar Brasschaat om het op te ne-
men tegen de Brasschaat Braves. De wedstrijd was niet meer van belang voor 
de rangschikking. Alle ploegen wisten namelijk al in welke play-off ze gingen 
deelnemen. De Piranhas zaten in de tweede play-off, terwijl de Braves in de 
eerste play-off deelnamen. Een extra uitdaging dus voor de Piranhas om het 
goed te doen. Op een nieuw veld in een nieuw complex in Brasschaat (nieuwe 
kleedkamers, kantine, 2 velden …) begonnen de Piranhas aan de wedstrijd met 
4 vrouwen! Een ontspannen wedstrijd zonder druk  met veel basehits dankzij 
de grote strikezone van de goed oplettende ump. Alleen hadden de Piranhas 
moeite met het veld. Het veld was namelijk volledig in gravel aangelegd wat 
de piranhas niet gewoon waren. Op de Schorre zijn namelijk enkel maar de 
homebase en de lijnen tussen home - first base en third base - home voor-
zien van gravel. De rest is gras. Telkens een grondbal werd geslagen, ging de 
bal door hun benen. Ook bij het sliden ging niet super op het gravelveld. De 
wedstrijd eindigde uiteindelijk op 10-8 in het voordeel van de Braves. Enkele 
kleine foutjes deden de Piranhas de das om. Na het bewonderen van een eerste 
klasse baseballwedstrijd op het naastliggende veld ging de tweede wedstrijd 
van start. De Piranhas begonnen de wedstrijd met een 3-0 achterstand omdat 
de tegenstander een vrouw meer in hun rangen had. Het werd opnieuw een 
spannende wedstrijd waarbij de Piranhas weer moeite hadden met het veld. 
De eindstand van de match was 12-10 in het voordeel van de Braves. Na de 2de 
nederlaag werd nog even naar het verdere verloop van de baseballwedstrijd 
gekeken en daarna trokken de Piranhas terug naar de kust. 2 goed gespeelde 
wedstrijden en een leuke ervaring om op zo’n  mooi veld en complex te spelen.

  Ruben Wilssens (speler recreanten/slowpitch)

JUNIORS - 6 AUGUSTUS 2016
PIRANHAS - HOBOKEN PIONEERS

Op 6 augustus namen onze “juniors” het op tegen het miniementeam van Pi-
oneers uit Hoboken. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. In alle opzichten 
werden we door het team uit Hoboken overklast. Het leek wel of onze tegen-
stander van een andere planeet kwam.
Het team van Hoboken welke in de Miniemen Gold league speelt en daarbij 
tot één van de topteams in de Belgische competitie behoort, liet ons jeugdig 
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team geen schijn van kans. Jongens 
en meisjes met de leeftijd tussen 10 
& 12 jaar gooiden snellere ballen dan 
het merendeel van ons volwassen-
team. Niet moeilijk als je achteraf te 
horen krijgt dat ze 3x per week sa-
men trainen.

Startende pitcher voor de Piranhas 
Thijs Decru gooide nochtans een 
goede wedstrijd en wist toch enkele 

goed getrainde Pioneers slagmannen te verrassen met een strike out. Na 2 
inninngs werd Thijs vervangen door Lara. Ook zij liet zich van haar beste kant 
zien, maar de nodige portie stress speelde haar parten en toen een hard terug 
geslagen bal haar vinger raakte moest ze vroegtijdig de pitchersheuvel verla-
ten. Niemand minder dan Tristan, onze jongste telg binnen het team, werd voor 
de leeuwen gegooid en pitchte zijn eerste wedstrijd. Zijn debuut mag zeker 
niet slecht genoemd worden maar vermoeidheid trad snel in zodat precisie 
wat zoek raakte. Het enige punt werd gescoord door Hannah die door een hit 
by pitch het eerste honk wist te bereiken en door goede baserunning uiteinde-
lijk toch de 0 van het bord wist te houden. Ook Thijs wist enkele hard gegooide 
ballen te raken maar had de pech steeds de handschoen van de tegenstander 
te vinden. Al bij al mogen we zeggen dat het een leerrijke ervaring was waar-
bij de coaches Kurt, Matthias & Sven zagen dat hun team zich sterk verweerd 
hadden tegen een superieur Hoboken.

 BEKIJK FOTO’S
  Sven Wilssens (hulpcoach juniors)

ALL-STARS - 13 AUGUSTUS 2016 
TORNOOI FOOT’S PLAYERS MERKSEM

Zilveren hamers breken ijzeren deuren
Een oud spreekwoord lees je vaker tussen de lijnen en het mag toepasselijk 
wezen in de sportieve zin van het woord zelf… Het verraad ontegensprekelijk 
de welverdiende uitslag na vier strijdlustige wedstrijden op het zonovergoten 
tornooi in Merksem eind augustus.
Maar laat dit vermoeden naar de eindstand even trots rusten om te lezen hoe 
onze lieve kleine piranhas met een bruisend spelplezier elke wedstrijd te lijf 
gingen…

Voor een perfect ‘smakelijk’ gerecht zijn immers niet veel ingrediënten nodig.
Je neemt een tiental ploegen vol gedreven spelers van beide geslachten, een 
oneindige blauwe hemel met een bakkende zon, naast een suikerspinnend 
wolkje om het geheel even af te koelen,  breng het op smaak met wat gepe-
perde balletjes in ‘t geel en serveer het met veel liefde voor het spel.
Mijn virtuele pen zwoegt zich de zwarte inkt uit het klavieren lijf om elke moe-
dige lezer zo meteen mee te nemen naar elke geestdriftige wedstrijd waarbij 

13

https://www.facebook.com/ostendpiranhas/photos/?tab=album&album_id=1264432343596801


de hoogvliegers benadrukt worden van elke Piranha.
Een viergangendiner dat de moedige spelers vroeg uit de veren haalde want 
om tien uur stond de eerste confrontatie ons op te wachten. Het werd meteen 
een zalige start van dit tornooi en waarom zal u woord voor woord beleven. De 
Bebobs zijn een relatief nieuwe ploeg maar die wetenschap was een bedrieglijk 
feit.

Als eerste kwamen wij aan slag maar het bleek een korte inning waarbij enkel 
Jiri en Benjamin op een base raakten. Mark en Mieke waren, na een strike out 
van Sara, beide out op eerste base ondanks een hit.
Geen goed begin maar niet getreurd want de verdediging kon de tegenstan-
ders kort houden dankzij een dubbele out.
Een vangbal van Niko - the babe- Ruth die daarop gooit naar Mieke dewelke 
meteen een loper richting tweede base naar de zijlijn stuurt. De opwarming 
was een feit want onze volgende slagbeurt bracht wat puntjes binnen.
Lino was, jammer genoeg voor hem, out na een tikje maar Luc zette als vol-
gende slagman de toon voor de rest van de wedstrijd met een goed gerichte 
slag waardoor hij veilig op eerste base kwam te staan. Steve deed het hem 
na (maar was even later uit op tweede base) en Luc schoof op naar twee. Jiri 
-the blessed one- deed er een schepje bovenop en bracht -Lucky- Luc naar de 
thuisplaat. Mieke - Me can all the time- serveerde haar kunstje en deed er nog 
een ‘steal’ bovenop na een doorgeschoten bal bij de catcher. Benjamin - the 
flash- bleef er rustig bij en kreeg net zoals Sara -killing softly- een free walk 
(vier ballen buiten de slagzone gegooid door de pitcher).  Mark als laatste 
slagman gaf er eveneens, na Niko, een waardevolle tik op.  Een rondje vol dat 
vijf punten opbracht.

De Bebops daaropvolgend wisten ditmaal twee punten te scoren maar konden 
wederom niet op tegen Niko met zijn zuivere aangooien naar eerste base en 
een vangbal van Mieke.
De Piranhas gingen nog een laatste slagbeurt uit de bol en pimpten de cijfers 
nog wat met zes punten waarbij Luc, Jiri, Mieke, Benjamin (opnieuw een free 
walk) en Niko rondgingen. Maar het was vooral Steve die ons een hands in the 
air bezorgde met een homerun en daarmee als Most Valuable Piranha of this 
game triomfeerde.

De Bebobs konden niet meer winnen maar brachten alsnog eveneens zes pun-
ten binnen wat de eindstand bracht op 11 - 8.
De eerste glanzende overwinning was een feit. De vreugde in onze groep was 
merkbaar en de kreet van het team schalde nog iets luider dan bij de aanvang 
van de wedstrijd. We swing, for a base, it’s everything, till the end of our days.
Good old Foot’s, de gastheren van dit tornooi, waren onze tweede tegenstan-
der. Een hartelijke groet met Rik en zijn teamgenoten toonde de hartelijke sfeer 
die heerst onder de meeste spelers tijdens dergelijke ontmoetingen op het 
veld.

Mannen met een rijk verleden in het belgisch baseball, verslaafd aan deze heer-
lijke slagsport, die al dan niet recreatief tot de laatste snik spelen. Respect. Het 
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is méér dan een stimulans voor de jongere generaties om deze sport blijven te 
beoefenen.

Al is onze sport al meer dan een eeuw niet onbekend en zeker niet onbemind 
langs de Antwerpse schelde, de bakermat van deze familiale sport uit Ame-
rika, toch moet men de West-Vlamingen respecteren die, met bloed, zweet 
en tranen, moeizaam de eerste vruchten plukken van hun tomeloze inzet om 
baseball en softbal populairder te maken in onze contreien.
Maar we dwalen wat af van de feitelijke bedoeling in dit verslag. Laten we terug 
gaan naar het verloop van de wedstrijd tegen de ‘voeten’. Opnieuw leek die 
start enigszins in de lijn te liggen van de vorige confrontatie maar al snel bleken 
we eenvoudigweg aan elkaar gewaagd. De gevestigde reputatie van de Foot’s 
is onwrikbaar en dat mocht blijken. Maar die Vlaamse leeuwen van het ‘zeetje’ 
onderschat men ook al lang niet meer.

De eerste inning was voor beide ploegen een vluggertje. Niko kreeg drie ballen 
in zijn vizier die hij telkens wist te stoppen om dan telkens de slagman welge-
mikt uit te gooien naar een dankbare Luc. Aanvallend bleven we ook steken 
ditmaal. Jiri die ondanks een mooie hit, vervolgens met een gedwongen loop, 
out was op base twee, doordat Sara de eerste base niet kon bereiken na een tik 
richting de pitcher. Benjamin liet de Piranha’s opnieuw het veld opdraven om te 
verdedigen, na een strike out. Drie man uit immers.

Daarop scoorden de anderen simpelweg drie punten met voornamelijk hits 
tussen de derde base en short stop. Met een onverminderde moed kwam Mark 
aan de slagplaat die toonde hoe het moest. Een knappe hit bracht hem tot 
halverwege en Ruben deed het hem sierlijk na waardoor Mark -ironman- ons 
eerste puntje binnenliep. Lino had een ongeluksdag en werd opnieuw de eer-
ste out. Luc imiteerde Ruben en punt twee was een feit. Steve vergezelde zijn 
broer met een out net als Jiri. Change field. Spanning verzekerd met een tus-
senstand van 3-2 toen de volgende inning van start ging.
Meer actie, meer plezier. Meer softbal :)

Eventjes een kleine discussie doordat de eerste slagman van de Foot’s een out 
krijgt van de umpire omdat deze de eerste base mist. In een running is het dus 
een understatement van jewelste dat je de base raakt met je voet.
Al is het heel kort een welles-nietes maar the rules are the rules en de scheids-
rechter beslist. Daarop stuiten respectievelijk Niko en Mark de verdere aanval-
len met telkens een infield actie die de loper uitmaakt op eerste base. Luc was 
een bezig ontvangertje van al die ballen. Nice done, guys.

Nogmaals de tanden bloot maar het was eerder verrassend. Mieke als eerste 
aan slag kreeg een out langs de oren, Benjamin volgde met een strike out, maar 
toen keerde het geluk, of laten we eerder zeggen dat de drang om te winnen 
vol plezier het verschil maakte. Niko slaat zich veilig naar de eerste stop, Sara, 
met een lucky shot, volgt en Mark zorgt wederom voor een belangrijk punt met 
een hit die Niko de kans geeft om de thuisplaat te omhelzen waarop hijzelf bin-
nenloopt na een prachtige hit van Ruben -superboy-. Luc weet zich te tikken 
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naar eerste maar Lino krijgt nogmaals een out waardoor drie man uit zijn.
Ditmaal kon Lino zich bewijzen en dat deed hij met verve dankzij een bewon-
derenswaardige gooi naar eerste baseman Luc. En dit in de laatste verdedigen-
de fase van een spannende game.

Drie maal na elkaar maken we een Foot uit waardoor onze tweede zege verze-
kerd is. Om het nog wat op te smukken zorgt Steven -spidey- voor een vijfde 
punt na een knappe driebase-hit richting outfield. Jiri slaat wat ongelukkig in-
field maar geeft Steven de kans om thuis te komen. Daarop volgen nog Mieke 
en Benjamin voor de twee volgende outs. De umpire roept “Game” en met een 
big smile jodelen we gezwind onze strijdkreet “Mogowzeg” de lucht in met 
samen onze hand op elkaar. Mooie sterke wedstrijd met 3-5 op het scorebord 
waarbij we Mark mogen eren met een Most Valuable Piranha-award voor zijn 
acties tijdens dit spel. Well done!
Een welverdiende pauze schonk on
s even de tijd om na te genieten tijdens spijs en drank onder een onophoude-
lijke zomerzon. De derde opponent bleken de Lions te zijn door het resultaat 
in de twee andere poules. Misschien was de onderbreking er te veel aan en 
moesten we, door veel fouten in onze defensie, de duimen leggen voor een 
overdreven maar sterk spelend team. Het verloop van deze wedstrijd onthou ik 
u liever want het resultaat was dan ook eerder ontmoedigend.
Toch benadrukken we even de prachtige flyball die Jiri sloeg maar ook prachtig 
gevangen werd door een Lion op outfield. Hij beantwoordde dit met eenzelfde 
actie in de verdedigende beurt. Mark kon de eer redden met een eerste van 
weinig punten na hits van Ruben, Lino en Luc.
Eindscore voor de vergetelheid.

Tenslotte konden we op hetzelfde terrein een derby houden met onze 
West-Vlaamse broeders van aan de frontlinie in Poperinge. Een wedstrijd die 
inhoudelijk heel evenwichtig en gedreven gespeeld werd. Vlaamse broeder-
lijke leute onder elkaar zoals steeds. Altijd een plezier om te spelen tegen de 
Frontliners!

Onze eerste slagbeurt met Jiri aan start was meteen goed voor een tweeba-
se-hit. Mieke was ongelukkig out maar Benjamin slaagde erin om op derde en 
thuis te raken dankzij Niko. Sara was out en met Mark was het change field.
Spannende defence met alle bases loaded. Maar dankzij respectabele acties 
van Mieke konden wij de Frontliners beletten van scoren. Opnieuw aan slag 
wist Ruben héél ver te slaan maar helaas. Vangbal. Lino was out op één.
Justine - minny pretty mean- de dochter van Mark kwam invallen en kreeg een 
free walk.

Daarop scoorde Minnie, de rookie, dankzij een knal van Steven, die nog een 
punt uit de brand sleepte voordat ook Jiri binnenliep. Een derde out stopte 
onze lust naar punten scoren. Wat volgde was een fantastische play van onze 
piranha’s samen. Drie maal out na elkaar. We like it.
Wederom aan slag konden we weinig bijbrengen want eveneens volgden drie 
outs dankzij een sterke verdediging bij de tegenstanders. Al stonden we achter 
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in de score, toch lieten we ons hoofd niet hangen en gaven wij geen punten 
meer weg tijdens de laatste aanval.
Met twee punten in te halen om gelijk te spelen hadden we nog kans om onze 
talenten te laten zien, geslepen en scherp. En zo geschiedde! Steven zette 
de overwinning in met een tweebase-hit, Sara schoof base voor base op met 
Niko in haar kielzog. Ruben was ook gulzig naar winst en tenslotte kon Mark 
nog ervoor zorgen dat Niko, na zijn zoon Benjamin, kon thuiskomen. Wat een 
adembenemend slot in deze top drie wedstrijd. Héérlijk gewoon.
Je moest het meemaken. Dat de dug-outs leegliepen na de laatste out mag u 
niet verwonderen! Een zalige dag met heel aangename spelers en een ferme 
dosis spelplezier naast gedreven kunnen. Op dat olympisch moment gingen 
we, trots en voldaan, met het zilver lopen, richting de kust.
Bedankt om allemaal samen te tonen wat een piranha waard is.
We hit, we slide, we bite!
Mogowzeg!

  Steven Neyrinck (speler recreanten/slowpitch)

SLOWPITCH - 27 AUGUSTUS 2016
PIRANHAS - LEUVEN TWINS

Een prachtige zaterdagnamiddag 
in Oostende. De zon stond hoog 
aan de hemel en een zuchtje wind 
blies door de haren...Het zou het 
begin kunnen zijn van een mooi 
verhaaltje maar #matchday27au-
gustus werd anders ingevuld.
De zon was aanwezig en stond in-
derdaad hoog aan de hemel maar 
de zonnestralen zorgden voor 
een bloedheet gevoel bij de spe-
lers. De wind was er, helaas voor 
Piranhas uit de niet zo gekende 

noord-noordoostelijke richting…
Met goeie moed stapten de Piranhas op het dan al bloedhete veld om meteen 
tegen een achterstand van zes punten aan te kijken. De tegenstander van van-
daag - Leuven Twins - bracht uit het binnenland twee dames meer mee dan er 
vrouwelijke Piranhas de arena betraden. Per dame meer drie punten… maar de 
Piranhas lieten zich niet kennen.
De Piranhas zetten meteen hun beste beentje voor en knabbelden aan de voor-
sprong van de tegenstander.
De eerste innings verliepen stroef, de hitte en de windrichting zorgden voor 
moeilijke plays al bleef de schade beperkt. De Piranhas waren de hele wedstrijd 
op achtervolgen aangewezen. 
Na een medische time out van een twintigtal minuten omdat een van de tegen-
speelsters gevallen was en werd afgevoerd (maar na een controle in het zieken-
huis bleek alles ok te zijn, nvdr) riep coach Kristof de troepen bij elkaar om een 
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welgemeende “mogowzeg” over het baseballveld te laten rollen.
De Piranhas vonden hun ritme terug en scoorden enkele punten, onder andere 
dankzij een “home run” van Jiri.
Die comeback was echter niet voldoende om de eerste match te winnen 8-14 
de logische eindstand.
De tweede match verliep, ondanks opnieuw wat punten achterstand omwille 
van een vrouw meer in de rangen van Leuven Twins, beter voor de Piranhas 
want ze konden in verschillende innings punten scoren en de tegenstander 
weerhouden om punten te maken. Al snel konden ze  de leiding nemen en 
vooral: die leiding hebben ze niet meer afgestaan. De overwinning in de tweede 
match was een feit. Een ferme opsteker voor de spelers en coach, een moment 
om vast te nemen en te beseffen: als we er als groep achterstaan, dan kunnen 
we iedereen aan.
Op naar de volgende match!
We hit, we slide, we bite

 BEKIJK FOTO’S
  Stijn De Jongh (speler slowpitch)
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