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Beste Piranhas, beste supporters, beste 
ouders, beste sympathisanten

Het tweede nummer van Pitch Magazine 
is klaar. Nu alle werkingen de buitentrai-
ningen hebben aangevat en de eerste 
wedstrijden en tornooien zijn gespeeld, 
stellen we jullie een goed gevuld Pitch 
Magazine voor. In dit nummer zijn enke-
le wedstrijdverslagen opgenomen - met 
speciale dank aan de verslaggevers ter 
plaatse -, leggen we trainer Kurt ‘Kurten’ 
van de Juniors op de rooster in ‘No pitch, 
no glory’ en hebben we de laatste nieuw-
tjes op een rij gezet in het Catch News! 
Veel leesplezier!
Pitch Magazine, mei 2016

Heb je een vraag, opmerking, wil je graag 
meewerken aan Pitch Magazine? Laat het 
ons weten, nieuwsbrief@piranhas.be 
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GLORY!
PITCHNO

NOINTERVIEW MET EEN 
‘BEKENDE’ PIRANHA

KURT
NEIRYNCK
COACH JUNIORS 
PIRANHAS OOSTENDE

Hallo Kurt, de meeste Piranhas ken-
nen jou als trainer van de Juniors. 
Wat is jouw taak als trainer van die 
leuke bende jongeren? 
Kurt: Het is mijn taak om als coach 
die vrolijke bende sportievelingen de 
beginselen van het echte baseball bij 
te brengen op een aangename en ple-
zierige manier. En het klinkt misschien 
cliché, maar we leren hen het echte 
baseball zonder daarbij het spelple-
zier te vergeten. Dat is heel belangrijk! 
Ik ben niet de enige trainer van de ju-
niors. Samen met Sven (Wilssens, je 
weet wel, van Sven’s Bballshop, nvdr) 
en Mathias staan we elke week met 
veel plezier voor onze juniors klaar. 

Wat is je favoriete trainingsoefening? 
Leg uit :-) 
Kurt: Mijn favoriete oefening om te ge-
ven aan de “juniors” is het baserunnen 
na een slag. Die oefening bestaat erin 

dat de spelers een slagsituatie krijgen 
( slag, mis korte slag en flyball nvdr). 
De slagman/loper moet gepast rea-
geren op die slagsituatie en snel be-
slissen om naar de volgende base te 
lopen, of net niet… Het is een leuke 
oefening om te geven en dit om ver-
schillende redenen: je hebt als trainer 
de vrijheid om de slagsituatie te bepa-
len, je laat de spelers in spanning maar 
vooral is het ook leuk om hen dan te 
laten sliden naar de base, wat de ma-
ma’s dan weer heel leuk vinden als het 
veld vol slijk ligt :-).  

Naast trainer ben je zelf ook speler. 
Hoelang ben je al speler? Bij welke 
groep ben je actief als speler? Wat is 
jouw favoriete positie op het veld? 
Kurt: Ik ben als speler actief bij de Pi-
ranhas van in de beginjaren, ten tijde 
‘ballon op de Opex’. Het was leuk om 
die beginjaren te mogen meemaken. 
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Ik heb dan een paar jaar niet gespeeld 
maar tijdens die onderbreking is het 
blijven kriebelen en besloot ik me op-
nieuw aan te sluiten, met als gevolg 
dat ik ondertussen niet meer te hou-
den ben en zo ook trainer werd. Mijn 
favoriete huidige positie is 2de base of 
shortstop, in de beginjaren, ten tijde 
van het baseball, was dat de catcher-
spositie. 
 
Waarom heb je voor baseball geko-
zen? 
Kurt: In den beginne deed ik een aan-
tal sporten maar dat waren de sporten 
die zo goed als iedereen beoefende 
en ik wilde wel eens iets anders pro-
beren. Toen ik in ’t stad een affiche zag 
hangen van baseball in Oostende zag 
ik het wel zitten om een sport te be-
oefenen die niet door iedereen werd 
beoefend. Het is een sport die door 
iedereen, jong en oud, groot en klein, 
dik en dun, kan worden gespeeld. Het 
teamspel is belangrijk en dat is voor 
mij prioritair. Als individuele speler, 
hoe goed je ook denkt te zijn, geraak 
je nergens in baseball, het team wint 
en het team verliest. Iedereen heeft 
wel een facet van baseball waarin hij/
zij kan uitblinken wat bijdraagt tot het 
succes van de ploeg waar je lid van 
bent.

Als je ‘Piranhas’ hoort, dan denk je 
aan…
Kurt: Dan denk ik aan een sportploeg 
die door de jaren heen uitgegroeid 
is van een groep vrienden die samen 
een balletje sloegen tot de club die 

er vandaag staat met een uitgebreide 
jeugd- en volwassenwerking waarin 
vooral spelplezier in aangenaam ge-
zelschap voorrang heeft op competi-
tiviteit binnen de groep.

Wat is je ultieme (baseball)droom?
Kurt: Mijn ultieme droom is toch eens 
een homerun te slaan. Al moet ik toe-
geven dat een bal ‘eens deftig mee 
hebben’ in een slowpitchwedstrijd ook 
dicht in de buurt komt.
Verder gaan de dromen uit naar tor-
nooiwinst met de “juniors”
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Naam: Kurt “KuRtEn” Neirynck

Geboortedatum: 29/01/1976

Beroep: verpleegkundige

Hobbies: baseball en boogschieten

Burgerlijke stand: samenwonend

Kinderen: 2 waarvan ik weet

Lid Piranhas sinds: 1999

Favoriete veldpositie: 2B & Short Stop

Rugnummer 45

Favoriete film: Monthy Python

Favoriete muziek: 
de zwaarste lijst van Stu Bru

LINE UP



De enige echte Piranhas-lidkaart is 
er. Elke Piranha die keurig zijn lidgeld 
heeft betaald, krijgt een geperso-
naliseerde lidkaart. Op vertoon van 
je lidkaart krijg je 10% korting bij 
Deweert Sport in Oostende. 

Wafel- en snoepverkoop van onze 
club om nieuw materiaal te kunnen 
aankopen. Actie loopt t.e.m. 8 mei. 
Wie verkoopt de meeste wafel- en 
snoepzakjes en wint een waardebon 
van € 15 voor Sven’s Bballshop?

Benjamin Leniere werd gehuldigd op 
feest van de sport van de Stad Oosten-
de.  
Een dikke proficiat, Benjamin! Op vrij-
dag 11 maart werd het feest van de sport 
gehouden in de Mister V-arena. Benja-
min en David Bultiauw (HAC) werden 
gehuldigd voor hun prestaties van het 
sportseizoen 2015 en ontvingen van de 
Stad Oostende en sportraad de me-
daille ‘sportkampioen Oostende 2015’. 
Benjamin zijn verhaal kan je lezen op 
zijn blog: http://vanhermestotachilles.
blogspot.be/ 
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NEWS
CATCH

Op zaterdag 14 mei 2016 is er het 
West-Vlaams treffen in Wielsbeke. 
Spelers en supporters, allen op post.  

SAVE THE DATE: 
weekendtornooi Piran-
has Oostende zaterdag 
17 en zondag 18 septem-
ber 2016, Sportpark De 
Schorre. Meer info volgt!

Deel en like de Facebookpagina: 
“Piranhas en Pirates voor eigen 
stek op de schorre” - deel & like 
(Link naar Facebookpagina). De 
Piranhas en de Pirates (America 
Footballploeg in Oostende, nvdr) 
slaan de handen in elkaar om sa-
men te ijveren voor een ‘eigen 
stek’ op Sportpark De Schorre, 
met eigen materiaalhok, kleedka-
mers, … hoe meer likes, hoe meer 
we druk kunnen zetten op het 
stad- en sportbestuur.

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 Deweert. 

de nieuwe website 
van de VBSL online: 
http://vbsl.be/



# activiteit tem 8 mei 2016: 
wafel- en snoepverkoop 

# volgende activiteit: 
tornooiweekend 17 + 18 september

Het feestcomité is op zoek naar vrijwilligers (mama’s, papa’s, 
oma’s, opa’s, ….) om te helpen op ons tornooiweekend. 
Laat het ons graag weten ! 

Mailen kan naar secretaris Marc. (info@piranhas.be) 
We kijken er naar uit!

HET FEEST-
COMITE? 
Het feestwat?
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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.
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WEDSTRIJD-
KALENDER

ROOKIES - MAJORS - JUNIORS - ALL-STARS 
Go west! Tornooi Wielsbeke

  Loverstraat - Wielsbeke

SLOWPITCH
Herentals Titans 2 - Piranhas

  Missestraat 8 -  2250 Olen

SLOWPITCH
Piranhas - Borgerhout Squirrels

  Speelveld 26 - Schorre

ALL-STARS
Tornooi Hoppers

  Alkstraat, Merksem

SLOWPITCH
Piranhas - Namur Angels

  Speelveld 26 - Schorre

ZATERDAG

14
MEI

ZATERDAG

21
MEI

ZATERDAG

28
MEI

ZATERDAG

04
JUNI

ZATERDAG

18
JUNIM

E
I 
- 

J
U
N

I

> BEKIJK ACTUELE KALENDER

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


WEDSTRIJD-
VERSLAGEN
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MAJORS - 26 MAART 2016 
FRONTLINERS POPERINGE - PIRANHAS

De wedstrijd begon met een kille wind en wat onwennigheid voor de kids die de 
eerste keer een wedstrijd meemaakten. De tegenpartij vatte met vijf spelers de 
strijd aan tegen tegen tien van onze Majors.
Naarmate de zon erdoor kwam begonnen ze op dreef te komen. Het eerste spel 
was heel spannend en daardoor ook een gelijkspel. Het tweede spelletje, met 
de zon in de ogen, hebben de Piranhas met amper 1 puntje verschil verloren. 
Niet getreurd en met goeie moed begonnen ze aan het derde spel. Dat derde 
spel wisten de Oostendse Majors met grote overtuiging te winnen, alsook de 
twee spelletjes die daarop volgden. Met veel aanmoediging  van de ouders en 
coach Dirk was dit een leuke en leerrijke namiddag. Als beloning kregen de 
kids nog paaseitjes van de thuisploeg, waarvoor dank!
Foto’s van deze wedstrijd staan reeds op Facebook, met dank aan de mama 
van Aaron! 

 Virginie Hoornaert (mama Robin Van Bouwel)

SLOWPITCH - 20 MAART 2016 
PIRANHAS - LEUVEN TWINS

Zondag 20 maart beloofde geen bijster mooie dag te worden, althans: wat 
het weer betrof. Op die ietwat frisse en grijze dag kwamen onze slowpitchers 
voor de eerste keer dit seizoen uit hun holletje gekropen en ontmoetten er een 
enthousiaste bende Leuven Twins voor de eerste match van het seizoen. Een 
oefenmatch weliswaar, maar na de lange winterstop was de goesting om ons 
helemaal te gooien enorm groot. Leuven trad aan met een gemixt team van 
oudgedienden en jonge wolven; de Piranhas waren vertegenwoordigd door 
het leeuwendeel van de basisploeg. Achter de plaat maakte onze huis ‘home 
plate umpire’ Steve Crotz zijn debuut en deed dit - zo bleek nadien - voortref-
felijk.  Al van bij de aanvang van de match bleek dat de ervaring van Oostende 
het overwicht zou nemen en dat ze dat inning na inning zouden kunnen vast-
houden. Run na run werd gescoord en we slaagden erin om de - sympathieke! 
- tegenstander van ons af te houden. Desalniettemin was het een heel erg toffe 
match. Fair play van de beide ploegen, een uitstekende teamspirit en onze na-
genoeg foutloze plays lagen aan de basis hiervan. We zagen enkele mooie hits 
van zowel dames als heren, enkele homeruns en double plays. De opmerking 
van de Leuvense short stop ‘G*****, da’s dien met zijn smerige pitches’ steken 
we graag als compliment op zak.
Aan de start van dit seizoen leken de voorzichtige eerste stapjes in slowpitch 
van vorig jaar veraf. Ja, dit was duidelijk: we zijn er klaar voor.

 Kristof Brodeoux (coach slowpitch) 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1158897744150262.1073741860.183274158379297&type=3
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MAJORS - 9 APRIL 2016 
TORNOOI WBA

Beeball Majors ! De kreet weer-
galmt doorheen het doorgaans 
stille Steendorp. Onze jongens 
en meisjes hebben er net hun 
eerste wedstrijd op zitten te-
gen WBA A. Voor sommigen 
was het de eerste slagbeurt in 
een wedstrijd van hun nog prille 
baseballcarrière, een moment 
om te koesteren. Coach Dirk telt 
zijn schaapjes en maakt zich op 
voor een nieuwe confrontatie 
met WBA B. Lenn maakt zich 
klaar om te catchen. Met de no-

dige zorgvuldigheid past hij zijn helm zodat hij de bal goed kan zien. “Lenn, als 
je de bal wil krijgen op de thuisplaat, dan mag je de helm weggooien, dan zie je 
meer als ze naar je gooien!”, fluistert coach Dirk hem toe. Bij de derde bal is het 
zover, de bal komt naar de catcher, Lenn doet het voortreffelijk. In het veld zijn 
alle posities in plaats. Het vechten voor de pitching-positie valt dit keer mee 
(iedereen wil daar graag staan). Alle majors zijn gefocust en klaar om die bal te 
stoppen. De slagman maakt zich klaar, je voelt de bal naar jou komen... tot plots 
de Oostendse supporters beslissen de dugout af te breken... het provisoire dak 
begeeft het met een goeie windstoot en wordt vakkundig door onze ouders 
neergelegd naast het veld. Ook daar een overwinning geboekt.
Coach Dirk stelt vast dat er een snelheidsduivel rondloopt bij de Piranhas, Niels 
genaamd. Hij is klaar voor het record honklopen, die veldspelers hadden geen 
tijd genoeg om hem uit te maken. Iedereen komt aan slag. Slaan op de toss is 
nog wat wennen voor sommigen. Dat is niet erg, er is nog tijd om het te leren. 
Maar dan toch die tik, je vertrekt. De wind blaast in je helm, je hoort niemand, 
je denkt aan niets anders dan op eerste base geraken. Bijna iedereen geraakt 
op de base, goed zo, probeer niet getikt te worden! Dirk ziet dat het goed is. 
Die hotdog is welverdiend. Een leuk praatje na de wedstrijden moet kunnen. 
Op naar het volgende tornooi!

  Dirk Gunst (coach Majors)

SLOWPITCH - 9 APRIL 2016 
TERNEUZEN ZEEUWSE HONK - PIRANHAS

Piranhas gaan internationaal!
Het leest als een koptitel op de frontpagina van een sportkrant maar onze 
Piranha’s mochten het nieuwe seizoen van de slowpitch-competitie starten 
over de grenzen bij de noorderburen in Terneuzen. Met de moed van Vlaamse 
leeuwen en de tanden bloot zoals het een echte Piranha betaamt, stormden 
wij onder een droge hemel, dat prachtig veld op om het Zeeuwse honk te be-

http://www.piranhas.be/Steendorp16.mp4
http://www.piranhas.be/Steendorp16.mp4
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strijden.Dat het niet makkelijk zou worden, wist elke speler maar de drang om 
te winnen was, naast het plezier, geestdriftig aanwezig.
De eerste wedstrijd leek dat meteen te bevestigen met twee punten in de eer-
ste inning. Aanvallend deden we het niet slecht, dankzij enkele knappe hits 
richting outfield waarbij we broodnodige punten konden sprokkelen. Kristof, 
als pitcher, gooide zowat alles in de strikezone richting Mieke die haar debuut 
als catcher alle eer aan deed. De verdediging deed zeer respectabel zijn werk, 
in het bijzonder Ruben die vanop derde base, een aantal spelers richting eerste 
base kon uitgooien en een linedrive die knallend in zijn handschoen verdween. 
En knallen deed het! Zo gestaag doch spannend ging de eerste wedstrijd en 
de overwinning leek bijna een feit. Een prachtige vangbal van Nico en een aan-
stormende Jiri, met een spectaculaire botsing tot gevolg waarbij de bal terug 
op de grond viel. Zo bleek nog maar eens hoe belangrijk het is om die ene 
kreet, - ‘LOS!’ - te roepen en die hoge flyball op te eisen. Ondanks de gedreven 
inzet konden we de voorsprong niet vasthouden en hebben we met één arm-
zalig puntje het onderspit moeten delven. Eindscore van de eerste wedstrijd: 
8-7! 

Dat het Zeeuwse honk beschikt over een oerdegelijke slagkracht mocht al blij-
ken uit een tornooi verleden jaar. En die reputatie hebben ze andermaal be-
vestigd, voornamelijk in de tweede wedstrijd. Waar de vorige wedstrijd als een 
opwarmertje leek, sloegen de tegenstanders in de volgende game helemaal 
los. Letterlijk! Onze mannen in outfield zagen minstens zes ballen over zich én 
over de omheining vliegen. Maar toch wisten Nick, Jiri en Mathieu de schade te 
beperken met vooral een -showtime- vangbal van Nick. Kristof deed het hen na 
en sloeg zo zijn eerste homerun van dit seizoen.

Euforie was er alom vanuit de leeglopende dugout! Hands in the air! De infield 
hield elke mogelijke bal ook infield maar het was een verloren doch moedige 
strijd met een scherpe uitslag van 16-4. Nog enkele memorabele momenten 
zoals de ‘goat ut mien boane’-duw van Mieke tegen de hinderende derde ba-
seman om dan alsnog te scoren op de thuisplaat, de tweebasehit van Jiri, Nico 
die steevast de foulballs ging halen en dan letterlijk een shaky shaky bibberde 
op de omheining, de feilloze ballen van Ruben naar eerste base en nog veel 
meer puike en memorabele individuele acties. Niet te vergeten, applaus voor 
onze vrouwelijke piranha’s die broodnodig zijn! Respect voor Britt en Mieke die 
allebei meer dan hun best deden.Een sterke slagkracht, strakke verdediging en 
veel plezier.  

Elke piranha was zijn inzet waard! De liefde voor het spel was aanwezig en we 
kijken alvast uit naar elke volgende confrontatie om onze tanden te laten zien.
Like we always do: we hit, we slide, we bite!
Piranha’s on the field : Steven, Kristof, Mieke, Britt, Nick, Jiri, Mathieu, Nico, 
Ruben en Kevin

  Steven Neirynck  (speler recreanten/slowpitch)


