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Van de voorzitter

door: Camillo Hogenbirk

 

De eerste wedstrijden hebben we weer kunnen spelen. De recreanten moesten het
onderspit delven in Winschoten. Maar het feit dat we weer konden spelen maakte
veel goed. Het liep hier en daar nog niet soepel, maar wat wil je na negen maanden
geen wedstrijd gespeeld te hebben. Gelukkig waren we al wel weer een tijdje aan het
trainen en dat was ook wel lekker, want er kon nu goed aan de basisvaardigheden
gewerkt worden.
De aspiranten wonnen de eerste spannende pot mede dankzij twee prachtige
homeruns. Goed honkloopwerk maar ook door de pitchers die veel gewisseld waren,
omdat ze al teveel ballen hadden gegooid. De heren verloren jammer genoeg, maar
staan al wel weer klaar voor de komende wedstrijden.

Zoals jullie weten hee� COVID-19 grote impact op onze vereniging. We zijn in contact
met de gemeente over reductie van kosten en dat is erg belangrijk om ook voor
volgend jaar de begroting rond te krijgen en structurele tekorten te kunnen
ombuigen. Maar ook hier zorgt COVID-19 voor stagnatie. Wij voldeden niet aan de
eerste criteria om een tegemoetkoming te krijgen, maar aan de nieuwe TASO-
regeling (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19) voldoen we wel. Als
daar echter massaal voor wordt aangemeld is er een kans dat er geloot wordt en dus
ook deze tegemoetkoming is helaas onzeker. Wij houden jullie op de hoogte
hierover. Maar de terugloop in het aantal leden is misschien wel nóg belangrijker:
zonder voldoende leden kan de club niet voortbestaan. Dus  neem vriendjes en
vriendinnetjes mee en stuur je ouders naar de recreanten!

Verder hebben we als bestuur alle taken en verantwoordelijkheden met betrekking
tot het uitvoeren van de competitie op een rij gezet. We draaien uiteraard met
allemaal vrijwilligers en het is belangrijk dat de taken die gedaan moeten worden
ook daadwerkelijk gedaan worden en dat we niet op elkaar aan het wachten zijn.
Denk daarbij aan zaken als meehelpen op de klussendag, optreden als
scheidsrechter of een kantinedienst draaien. Mocht een taak niet lukken, probeer
dan zelf een vervanger te regelen of overleg met het bestuur hoe het dan wel kan.
Het rooster  voor scheidsrechters is inmiddels gereed en aan  het rooster voor de
kantinediensten wordt de laatste hand gelegd. Over kantine gesproken, we zijn ook
bezig met de “gezonde kantine” en hopen vóór 1 september het zilveren certificaat
te krijgen. Naast de gezonde insteek die dat zal brengen, hopen we daardoor ook
meer publiciteit te krijgen en een positieve uitstraling te bewerkstelligen op de



website. 

Zoals gezegd is er binnenkort de schoonmaak-, opruim- en klussendag. Opgeven kan
via Johan Visser. Voor meer informatie, zie verderop in deze Line Drive. En op  3
oktober organiseren we de jaarlijkse familiedag (met BBQ!), dus reserveer die datum
alvast in je agenda! Zo kunnen we het "verloren" seizoen toch nog op een leuke en
gezellige manier met elkaar afsluiten!
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De line-up van het pupillenteam
door: Merel Goedvolk

Hallo allemaal,

Hierbij weer een berichtje van het pupillenteam. Het gaat goed met ons team. Iedere
training hebben we mooi weer en trainen we met plezier. De pupillen hebben er
altijd veel zin in en komen met veel enthousiasme het veld op. Aan het einde van de
training is iedereen wel een beetje moe. Gelukkig gaan we wel met een voldaan
gevoel naar huis. Omdat jullie allemaal niet weten wie wij zijn, willen wij ons graag
aan jullie voorstellen. Dit zullen we doen in onze “Line-up”.

Voor degene die niet weten wat dat is, hier een korte uitleg. Een line-up, bij honkbal,
is de voorstelronde aan het begin van een wedstrijd, waarbij alle spelers in één lijn
opgesteld staan met het gezicht naar het publiek. Aan het einde van een wedstrijd
doen wij vaak ook nog een line-up, om onze tegenstander te bedanken voor of te
feliciteren met de wedstrijd. Daarna geven de twee partijen elkaar ook nog een high
five. De slagvolgorde (dus de volgorde die aangee� wie er aan de beurt is om te
slaan) wordt ook een lin-  up genoemd. In deze Line Drive willen we onze eerste
slagman voorstellen: Hayden Barkhuis.

Heel veel leesplezier en let’s play ball!!

Even voorstellen...
door: Hayden Barkhuis

Hoi, ik ben Hayden Barkhuis.

In dit nummer

Nieuws



Ik ben 9 jaar en woon in Assen. Mijn
hobby’s zijn: honkbal, theaterles en
skeeleren.
Vorig jaar heb ik meegedaan aan de
Kidsrun van de 4 mijl van Assen. Daarna
ben ik langs de verschillende
sportkraampjes geweest op het 4 mijl
festival. Daar stond ook de sportkraam
van The Pioneers. Ook daar deed ik
mee met de activiteiten. Eerst moest ik
de bal in de korf gooien, daarna mocht
ik de bal vangen en als laatste mocht ik
de bal slaan met de honkbalknuppel. Ik
vond het superleuk en heb me meteen
aangemeld voor de honkbaltraining.
De training wordt gegeven door Merel.
Amber en Kirsten helpen ook vaak mee.
De trainers zijn erg enthousiast,
daarom is elke training hartstikke leuk.
Ik ga altijd met heel veel plezier naar de
honkbaltraining.
Ik heb meegedaan aan de
Jeugdjournaalwedstrijd en heb een
filmpje ingestuurd om honkbal wat
meer bekendheid te geven. Helaas
mocht ik niet door naar de finale van de
Jeugdjournaalwedstrijd.

Honkbal is echt superleuk en ik zou graag meer kinderen erbij willen hebben, zodat
we ook wedstrijden kunnen spelen.
Dus, ben je tussen de 6 en 12 jaar oud, kom dan snel een keer meetrainen.

Tot op het honkbalveld!

Groetjes, Hayden

Stuur je ouders naar de recreanten!
door: Camillo Hogenbirk

Alle mooie plannen die we dit jaar hadden, met name het actief werven, konden niet
doorgaan. Hopelijk lukt het met het verlengde seizoen tot half oktober om toch meer
leden te krijgen. Want leden erbij is het allerbelangrijkste om ons voortbestaan te
garanderen: met tien tot vij�ien leden erbij kunnen we als vereniging gewoon blijven
bestaan. Dus: neem vriendjes en vriendinnetjes mee en stuur je ouders naar de
recreanten! Iedereen kan altijd een paar keer meetrainen. En kunnen we inkomsten
en uitgaven gelijk houden.
Een ander voordeel van je ouders naar de recreanten sturen is dat ze het spelletjes
beter leren begrijpen en dat kan dan weer een basis zijn voor ons kader. Van ver in
het verleden tot op de dag van vandaag zien we dat heel vaak de trainers en coaches
van de verschillende teams een eigen kind in dat team hebben. Het beste kader komt
van binnenuit. Dat gold tien jaar geleden ook voor de huidige penningmeester en
voorzitter.

Baseball is back



door: Ger Kappen

Eindelijk mag er weer gehonkbald worden en hebben we sindsdien twee wedstrijden
kunnen spelen. Met duidelijk het jongste herenteam in de competitie, want er zijn
geen junioren dit jaar, staat er een grote uitdaging te wachten  tegen alle ervaring die
we tegenkomen. 
Maar eerst iets over de samensmelting van de junioren en heren, geweldig om te zien
hoe eenvoudig dit is gegaan, eigenlijk zoals het hoort, iedereen is gelijk en wordt
gewaardeerd om zijn of haar kunnen.

“Opening day” was een wedstrijd tegen WHSC, een ploeg met veel ervaring en veel
slagkracht, verloren weliswaar maar een heel gezellige wedstrijd waarin goed
gespeeld werd. En niet onbelangrijk, met redelijk wat publiek, blijf komen alsjeblie�!
De tweede wedstrijd speelden we uit in Groningen tegen het gezellige vriendenteam
van Caribe. We speelden goed en waren aan slag een stuk beter dan de week ervoor.
En hoewel het aan het eind van de wedstrijd nog even spannend werd, wonnen we
de wedstrijd. 

Fijn om te zien dat er met wedstrijden en trainingen zoveel spelers zijn en er een
goede sfeer hangt.

Aspiranten 2020
door: Ger Kappen

Ook de aspiranten mogen eindelijk weer het veld op! Helaas hebben we te weinig
spelers, maar aangevuld met Jesper en Kyro staan er toch acht spelers. Een tekort
aan spelers is niet het enige probleem voor de aspiranten, een vaste coach zou ook
fijn zijn, maar dankzij recreanten en ouders konden er twee wedstrijden gespeeld
worden. Een keer thuis gewonnen en een keer uit verloren. 

Wil je de aspiranten thuis zien spelen op zaterdagmorgen? Check dan onze website
of facebook voor de wedstrijden.

Trainer/coach voor aspiranten gezocht

Wij zijn met spoed op zoek naar een enthousiaste jeugdtrainer voor ons

aspirantenhonkbalteam. Heb jij passie voor het spelletje en vind je het leuk om

jeugdspelers net zo enthousiast te maken? Neem dan contact op met Roelof Steenge

(steenge1@live.nl). 

Kom meehelpen op de klussendag!

Op zaterdag 29 augustus hebben we de schoonmaak-, opruim- en klussendag. Je

hoe� niet per se heel technisch of handig te zijn, we kunnen echt alle hulp

gebruiken! En het is ook belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen aan de

club. Dus kom jij ook? Opgeven kan via Johan Visser ( jvisser81@hotmail.com). De

koffie en thee staat klaar!

Oproepen



Grote Clubactie 2020

Zaterdag 19 september gaat de Grote Clubactie weer van

start en natuurlijk doen wij daar ook weer aan mee!

We willen volgend jaar, in 2021, heel graag met z'n allen het 50-jarig jubileum van

onze club kunnen vieren. Dat lukt ons alleen wanneer we meer leden krijgen en dus

meer inkomsten.  Onze belangrijkste bron van inkomsten is namelijk de contributie

van de leden. De Grote Clubactie kan ons een handje helpen om onze club wat extra

inkomsten te bezorgen. Van ieder verkocht lot gaat namelijk een deel van de

opbrengst naar de clubkas en die inkomsten zijn heel erg belangrijk voor om volgend

jaar weer op het veld te kunnen staan en met elkaar feest te vieren in plaats van

afscheid te moeten nemen. Het doel van dit jaar is dan ook: "Red onze vereniging!"

Dus verkoop zoveel mogelijk loten, aan je ouders, opa's en oma's, aan meesters en

juffen, leraren en leraressen (vooral de gymleraar!), aan... wie dan ook! 

Dit jaar zullen we, naast het fysiek verkopen van de loten, ook online loten gaan

verkopen. Kijk maar alvast eens op: https://clubactie.nl/lot/sportclub-the-

pioneers/40176.

We rekenen op jullie.

•   Donderdag 6 augustus | Bestuursvergadering
•   Zaterdag 29 augustus | Klussendag
•   Zaterdag 19 september | Start Grote Clubactie
•   Zaterdag 3 oktober | Familiedag
 

Nieuwe leden:
•   Thijs Maathuis - Honkbal Pupillen
•   Serena van der Louw - Honkbal Pupillen
•   Veerle Evers - Honkbal Junioren

Verjaardagen (augustus/september):
•    Johann Steenge - 6 augustus
•    Fabian Dammer - 13 augustus
•    Amber Kreuze - 17 augustus
•    Gijs Smink - 17 augustus
•    Johan Visser - 21 augustus
•    Roland van Dijk - 22 augustus 
•    Laurens Hogenbirk - 22 augustus
•    Roelof Steenge - 25 augustus
•    Serena van der Louw - 6 september
•    Henk Schreurs - 8 september
•    Daniel van den Berg - 11 september
•    Marissa van der Louw - 14 september
•    Jesper Prins - 16 september

Om te onthouden...

Personalia

https://clubactie.nl/lot/sportclub-the-pioneers/40176


•    Michael van Etten - 17 september
•    Ruud Franken - 18 september

Sc The Pioneers wordt gesponsord door:

Sponsoren zijn altijd welkom dus als je een bedrijf kent dat wel een spandoek wil
ophangen of op een andere manier onze club wil helpen, stuur dan een e-mail aan
Laurens Hogenbirk. Het e-mailadres van de club vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Wil je zelf ook The Pioneers sponsoren, zonder dat
het je iets kost? Dat kan! Doe al je internetaankopen
via Sponsorkliks en help daarmee onze club! Klik op
het Sponsorkliks-logo voor meer informatie.

Velden en kantine: 
Dijkveldpad 1A
9403 TC Assen

Correspondentieadres:
Postbus 910
9400 AX Assen

E-mail:        info@thepioneers.nl
Website:     www.thepioneers.nl
Telefoon:    06-12345678

Bankrekening: NL05 INGB 0002 2575 08

Volg The Pioneers:

Sportclub The Pioneers

https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2845
mailto:info@thepioneers.nl
http://www.thepioneers.nl/
https://www.facebook.com/thepioneers1971/
https://www.instagram.com/the_pioneers_assen/
https://thepioneers.nl/feed/

