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Van de voorzitter
door: Camillo Hogenbirk

En zo zijn we alweer een maand verder.
Gelukkig een maand waarin we, weliswaar op 1,5 m afstand van elkaar, wel weer de
velden op konden. De trainingen van pupillen, aspiranten, recreanten en
junioren/heren zijn weer begonnen. Heerlijk om weer op het veld te staan. De
wethouder was bij de eerste training en hee ons een coronapakketje met hesje en
ontsmettingsmiddel en afzetlint gegeven. Hij zag de opgehangen regels en
constateerde dat alles veilig verliep.
Ondanks het feit dat we geen wedstrijden hebben gebeurt er best nog wat in de
vereniging. Zo hebben we een nieuw bord langs de weg geplaatst en we zijn druk aan
het flyeren om meer leden te krijgen. Om kosten te besparen hebben we de douches
afgekoppeld en de boilers uitgezet. Er mag toch niet gedoucht worden en zo scheelt
het weer in de stroomkosten. Ook gaan we als club meedoen met de energiescan.
Elke kW die we kunnen besparen scheelt weer. Verder zijn we op zoek naar tien LED
TL-armaturen, nodig om alle bestaande TL-lampen te vervangen. Ook dat bespaart
aanzienlijk op de verbruikskosten en is ook nog eens goed voor het milieu. Wie kan
ons daarmee helpen?
De oud-leden zijn aangeschreven of ze een bijdrage willen leveren om ons financieel
door deze coronatijd te helpen. Iemand die minstens €20 doneert krijgt daarvoor een
consumptiebon voor een hamburger en een drankje op ons 50-jarig jubileum,
volgend jaar.
Binnenkort kan de kantine weer open en we zijn van plan om wat onderlinge
(so bal)wedstrijden te houden tussen bijvoorbeeld junioren/heren en recreanten of
tussen recreanten en aspiranten. Dat kan het clubgevoel weer versterken en zo
kunnen we toch nog wat wedstrijdervaring opdoen.
Tot ziens op de velden!
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Nieuws
Even wennen...
door: Merel Goedvolk

Daar stonden we dan, heel onwennig, 1,5 meter van elkaar af. We hadden alle ballen
voor de training gedesinfecteerd, ik droeg een oranje hesje zodat mensen konden
zien wie het aanspreekpunt was en wie verantwoordelijk en de ouders zetten netjes
de kinderen, helemaal omgekleed, af bij het veld. Best een beetje kaal zo zonder
ouders langs de kant maar we moesten het er maar mee doen. Omdat de kinderen al
naar school waren geweest, wisten ze precies dat ze van elkaar geen 1,5 meter
afstand hoefden te houden maar van mij wel. Dus ik moest eigenlijk meer wennen
dan de kinderen. Zonder mijn vaste twee trainers, Amber en Kirsten (zij mochten
ook nog niet komen omdat er nog te weinig kinderen waren), gingen we van start.
Eerst maar even bijpraten en horen hoe het met iedereen ging. Daarna aan de slag.

Het was best zwaar zo’n eerste keer na lange tijd. Geen conditie meer en weer even
wennen met de bal en de knuppel. Maar het enthousiasme onder de kinderen was er
niet minder om. Ze vonden het heerlijk om weer op het veld te staan en sloegen flink
van zich af. Het weer werkte ook enorm mee dus dat was goed geregeld. Het uur
vloog om en met het heerlijke vooruitzicht dat we volgende week weer mochten,
gingen we allemaal voldaan naar huis. Ach, de liefde voor het spel blij , zelfs een
coronavirus houdt dat niet tegen!!!

Ledenwerving!
door: Merel Goedvolk

Nu we weer aan de slag mogen op het
veld, kunnen we verdergaan met de
doelstelling van dit jaar: “Meer leden
werven”.
We hebben een flyer laten drukken en
het bestuur en de trainers/coaches zijn
nu druk aan het flyeren in o.a. Marsdijk
en Assen-Oost. Er zijn ondertussen al
meer dan 1000 flyers verspreid en we
gaan ermee door! De flyers verwijzen
naar de website en daar kunnen
mensen zich opgeven om mee te
trainen (en natuurlijk zijn ook nu de
eerste drie trainingen helemaal gratis).
We hopen dat we zo toch weer meer
leden zullen aantrekken.
Wil je ook meehelpen door 100 of 200
folders rond te brengen (dat kost
ongeveer een uur), bijvoorbeeld in je
eigen wijk? Neem dan contact op met
de secretaris, die hee nog folders.
Geef daarbij aan in welke wijk/straat je
ze wilt bezorgen. Alvast bedankt voor je
hulp!

Vandalisme houdt niet op
door: Camillo Hogenbirk

Afgelopen maand is er nog een keer de politie gebeld omdat jongelui op onze velden
aan het barbecueën waren. Verder hadden andere jongelui de palen van de dugouts
scheefgetrokken en hebben ze een feestje gehouden in één van de dug-outs van het
grote veld. Ze hadden twee reclamespandoeken van het homerunhek weggehaald
als windbrekers. Gelukkig hebben ze de doeken heel gehouden.
We willen de mensen die ons hierover berichtten hartelijk bedanken voor hun
oplettendheid.

Reclamebord
door: Camillo Hogenbirk

Langs de ringweg richting Rolde staat er nu ook een bord dat aanduidt dat hier onze
velden liggen. Met wat vrijwilligers is het frame in de grond gezet. Als je dit frame met
zijn tweeën moet dragen is het best wel zwaar, maar zo langs de weg is het toch net
iets te klein. We zijn van plan om dit spandoek te verplaatsen naar de ingang van het
veld, langs de weg naar Loon. En dan een groter doek te gaan plaatsen op deze plek.
Als iemand nog steigerbuizen hee waarin we het kunnen ophangen dan houden we
ons aanbevolen!

Afscheid
Jammer genoeg hee Ezra, vanwege privéredenen, besloten dat hij niet verder kan
gaan met training geven aan de aspiranten. We vinden dat jammer en willen hierbij
Ezra bedanken voor zijn inzet tijdens de afgelopen zaaltrainingen. Dus, beste leden,
we zijn op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor de aspiranten. Als jullie nog
iemand weten, geef dat dan alsjeblie door aan je eigen trainer of aan het bestuur.

Om te onthouden...
• Donderdag 11 juni | 19.30u | Vergadering Technische Commissie
• Donderdag 2 juli | 19.30u | Bestuursvergadering

Personalia
Nieuwe leden:
• Robert-Jan Bos - Honkbal Aspiranten
• Marissa van der Louw - Honkbal Pupillen
Opzeggingen:
• Ezra Mathijssen - Trainer/ Coach Honkbal Aspiranten

Verjaardagen (juni/juli):
• Martijn Figee - 03 juni
• Kirsten Talens - 16 juni
• Hayden Barkhuis - 18 juni
• Mike Bordino - 19 juni
• Thimo Mulder - 19 juni
• Kyro Hoornenborg - 19 juni
• Eric Brouwer - 8 juli
• Camillo Hogenbirk - 16 juli
• Agnes Cairo - 20 juli
• Meran Gaasbeek - 26 juli
• Ger Kappen - 27 juli

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.
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