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Van de voorzitter
door: Camillo Hogenbirk 
 
“We mogen weer!” Hoe lang hebben we wel niet gewacht op dat bericht?! De eerste
wedstrijd van de recreanten wordt woensdag 7 juli gespeeld en de eerste
overwinning (van de junioren) is al binnen... gefeliciteerd! Het clubgebouw kan weer
open, dus eindelijk weer een lekker drankje of hapje tijdens of na een wedstrijd of
training. En we zien een mooie groei in het aantal leden: dat hadden we hard nodig.
Maar… meer is beter, dus blijf vooral werven!    

Straks is het alweer vakantie en dus (theoretisch) de zomerstop. Hou de website
goed in de gaten want er zal zeer waarschijnlijk, eventueel gezamenlijk, doorgetraind
gaan worden. Tijdens of na de vakantie gaan we ook extra aandacht besteden aan
Baseball 5, want dat lijkt goed aan te slaan. Niet alleen bij de aspiranten, maar ook
bij de heren. En natuurlijk vieren we kort na de vakantie ons 50-jarig jubileum. De
activiteitencommissie is al druk bezig met de voorbereiding daarvan. We zijn nog op
zoek naar diverse zaken, dus kijk vooral even verderop in deze Line Drive.  

Ook willen we de netten van onze slagkooi gaan boeten, d.w.z.: de gaten dichtmaken
;-). Op termijn willen we het liefst nieuwe netten aanscha�en, dus wie kan helpen en
wie hee� hier relaties? 

Het wachten is nu op “We kunnen weer!” en daarmee doel ik op de vele vacatures.
Niet alleen in het bestuur, maar ook voor technisch kader en andere vrijwilligers.
Wees je ervan bewust: we kunnen als club niet verder als die vacatures niet ingevuld
worden. De vereniging zijn we zelf en maken we zelf en alleen zó  kunnen we de
volgende 50 jaar verder. Dus, alsjeblie�, help mee en geef je op! Het kost veel minder
tijd dan je misschien denkt.
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De line-up van het pupillenteam (deel 4) 

door: Merel Goedvolk

Hierbij weer een berichtje van het pupillenteam.  

Het is bijna zomervakantie!! En wat zijn we daar met z’n allen aan toe. Op het veld,
wanneer het warm is, zien we ook dat de pupillen toe zijn aan vakantie. In april
hebben we een speciale training gehad. Eigenlijk hebben we gewoon feest gevierd
want onze vereniging bestond woensdag 21 april 50 jaar! We hebben allemaal
spelletjes gedaan. Dat waren spelletjes die onze vaardigheden van het spelen van
honkbal flink uittestten: blikgooien, zover mogelijk slaan, parcours lopen en hoe snel
kon je een homerun lopen. We werden aan het einde getrakteerd op een glaasje
limonade en een lekkere slagroomsoes. Dat hadden we dan ook echt verdiend. 

Gelukkig trainen we in de zomervakantie gewoon door. Dus wanneer je nog kinderen
kent tussen de 8 en 12 jaar, stuur ze dan op woensdagmiddag tussen 15.30 – 16.30
uur naar het veld, want dan kunnen ze lekker meetrainen! Ons team bestaat
momenteel nog uit vijf pupillen. Er is dus nog genoeg ruimte voor meer kinderen. 

Om jullie kennis te laten maken met ons team, stellen we ons in iedere Line Drive één
voor één aan jullie voor. Dat doen we 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 line-up
genoemd. In deze Line Drive willen we onze vierde slagman voorstellen: Leonard
van der Meulen. 

Heel veel leesplezier. Let’s play ball!!

Even voorstellen... 

door: Leonard van der Meulen

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Leonard van der Meulen
en ben 8 jaar. Sinds een paar maanden
zit ik op honkbal. 
Wat ik het leukste vind aan honkbal is
het slaan met de knuppel.  Het lijkt me
leuk om ooit een wedstrijd te spelen!
Na de zomer ga ik naar groep 5, samen
met Thijs die ook op honkbal zit. 

Ik zit ook nog op scouting.  

Nieuws



Groetjes van Leonard

Ledenaantal weer in de li� 

door: Egbert Spruijt

Ondanks de van overheidswege opgelegde corona-maatregelen en het niet kunnen
inschrijven van onze senioren en aspiranten voor de competitie, is de loyaliteit van
onze leden super. Sterker nog: eind mei had iedereen zijn contributie volledig
voldaan. Iets wat sinds heugenis niet meer is voorgekomen. Het spreekt voor zich dat
wij daar als bestuur erg blij mee zijn. Maar dank en felicitaties gaan natuurlijk
allereerst uit naar onze leden zelf. 

Sinds het begin van dit jaar hebben er drie spelers (allen pupillen) opgezegd. Dat is
jammer. De aanwas van het pupillenteam blij� daardoor enigszins steken. Maar daar
staat tegenover dat veertien nieuwe leden zich hebben aangemeld. Het lijkt erop
dat we qua aantal weer in de li� zitten!

Cursus trainer/coach 

door: Pascale den Hartog en Daniëlle Steenge

Even voorstellen: wij zijn Daniëlle en Pascale, de trainer/coaches van ons
aspirantenteam in Assen. De afgelopen tijd hebben wij een hele leerzame en
gezellige trainer/coach-cursus gevolgd van de KNBSB. Hier hebben wij veel geleerd
over trainingen geven en hoe wij plezier in honkbal bij de jeugd kunnen bevorderen.
Zo hebben wij verschillende didactische werkvormen geleerd voor trainingen
organiseren en hebben wij ook een stukje pedagogische kennis opgedaan over de
ontwikkeling van de jeugd (met name lichamelijke ontwikkeling). Dat hee� ervoor
gezorgd dat wij onze trainingen nu anders ingericht hebben, waarbij in ons team de
focus erg ligt op het plezier hebben in honkbal en het oriënteren op de sport zelf.
Daarnaast hebben wij veel andere trainer/coaches van de honkbalclubs van het
Noorden leren kennen van wie wij ook veel hebben geleerd en vrienden mee hebben
gemaakt. 

Wij vonden de  cursus heel waardevol en bevelen die ook aan voor toekomstige
trainers en coaches bij onze club! 
 



De deelnemers van de cursus Trainer/coach 2021.
Links op de foto, in Pioneers-rood, Pascale en Daniëlle.

Grote Clubactie  

door: Merel Goedvolk

Onder het motto “beter laat dan nooit” is hier dan eindelijk de bekendmaking van
wie er het afgelopen jaar, 2020, de meeste loten van de Grote Clubactie loten hee�
verkocht voor ons verenging. 

Op de derde plaats is geëindigd: Michael van Etten (heren honkbal) met 42 loten. Op
plek nummer twee: Egbert Spruijt (recreanten) met 58 loten. Maar de eerste plaats,
met maar liefst 69 (!!!) loten, is voor... Thijs Maathuis!

THIJS MAATHUIS 
(honkbal pupillen)



Een trotse Thijs met zijn oorkonde

Inmiddels hee� Thijs zijn beloningen ontvangen en loopt hij trots met zijn clubcap
op het veld. Thijs, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie! 

Ook dit jaar doen we uiteraard weer mee met de Grote Clubactie. De organisatie is
alweer hard bezig met het geven van voorlichting. Ook hebben ze weer allemaal
leuke en originele dingen bedacht waardoor het nog leuker wordt om loten te
verkopen voor onze vereniging. We gaan van start op zaterdag 18 september 2021
en de actie zal lopen tot 23 november 2021.  Het doel waarvoor we dit jaar gaan
sparen is een nieuw net voor onze slagkooi. 

We willen jullie heel hartelijk danken voor jullie inzet het afgelopen jaar en we hopen
dat we ook dit jaar weer op jullie kunnen rekenen!!

Vacatures 

We zijn per direct op zoek naar een 

Bestuurssecretaris,
Algemeen bestuurslid,
Technisch beheerder, 
Trainer/coach honkbal Senioren,
Coördinator clinics (scholen) en een
Privacy -coördinator.

Daarnaast zijn de volgende functies per februari/maart 2022 (ALV) vacant: 

Penningmeester,
Algemeen bestuurslid en 
Activiteitencommissie.  

Help mee!  
Zonder bestuur,  technisch kader en andere vrijwilligers kan de club niet
voortbestaan! Met een paar uurtjes per maand zijn we al heel erg geholpen! Wil je
meer informatie over deze vacatures?  Stuur dan een e-mail naar het bestuur
(bestuur@pioneers.nl).

Jubileumcaps te koop

De door Ger Kappen ontworpen Jubileum-cap is
een echte klapper. Geen wonder, want voor slechts
€10 word je de trotste eigenaar van een uniek
exemplaar met stijlvolle geborduurde opdruk.
Daarmee kan je het veld op.... en je kan ermee
thuiskomen! Kortom, een must-have voor alle
spelers en supporters van onze
vereniging. Bovendien steun je onze club met je
aanschaf, want een deel van de opbrengst komt ten
goede aan de activiteiten tijdens ons
jubileumweekend. 
De eerste serie petten was snel uitverkocht. Maar
gelukkig hee� Ger er alsnog een flink aantal
bijbesteld.

Je kan in het bezit komen van de jubileum-cap door €10 over te maken op rekening

En verder...
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NL05 INGB 0002 2575 08 t.n.v. Sportclub the Pioneers o.v.v. "Jubileum-cap". De
petten zijn van goede kwaliteit en verstelbaar.

Klusmiddag: zaterdag 17 juli 2021 

Op initiatief van de Lustrumgroep gaan wij zaterdag 17 juli a.s. vanaf 12.30 uur de
partytenten opzetten om te kijken of we die kunnen gebruiken voor het
lustrumweekend. Het bestuur hee� besloten er gelijk een klusmiddag van te maken
omdat we daar  door de coronamaatregelen  nog niet aan toe gekomen zijn.
We starten om 12.30 uur en stoppen de werkzaamheden uiterlijk om 16.30 uur. Er is
ook een thuiswedstrijd van de junioren, dus we kunnen we tegelijkertijd de junioren
aanmoedigen en de handjes uit de mouwen steken. Want we kunnen wel wat extra
handjes en  spierballen gebruiken!  

Kom je ons helpen? Geef je dan snel op via activiteitencommissie@thepioneers.nl. 

Programma bekend 

Het programma voor het lustrumweekend is bekend!   Als het goed is hebben jullie
daar ook bericht over gekregen, maar voor degenen die dat gemist hebben, hierbij
nogmaals een overzicht.

Vrijdag 24 september 
Trainginskamp aspiranten en junioren 
Kampspooktocht 

Zaterdag 25 september 
O�iciële start lustrumweekend 
Baseball5 clinic (met het Nederlands
team) 
Pupillen activiteit 
Springkussen 
Wedstrijd: aspiranten – junioren

Slidingbaan 
Afsluiting trainingskamp aspiranten en
junioren 
Barbecue 
Homerunderby 
… en het bleef nog lang gezellig!! 

Zondag 26 september 
Receptie leden en oud-leden 
Wedstrijd recreanten en oud-leden 
Afsluiting lustrumweekend

Natuurlijk volgen de tijden nog. Het programma is wel onder voorbehoud (ook met
het oog op de maatregelen, die weer kunnen veranderen, rond het COVID-19 virus). 

Uiteraard is het feest niet alleen voor leden maar ook voor familieleden en vrienden.
In de komende weken zullen er uitnodigen komen voor het aspiranten en junioren
trainingskamp en de barbecue. Mochten oud-leden dit nu al lezen en graag de
so�balwedstrijd mee willen spelen op zondag, dan kunnen ze altijd een e-mail
sturen naar: activiteitencommissie@thepioneers.nl. 

Mocht je het leuk vinden om ons te helpen tijdens dit weekend, mail dan ook naar de
activiteitencommissie want vele handen maken licht werk!! 

Wij hebben er zin in! 

Organisatie Lustrumweekend

Lustrumweekend (24-26 september 2021)
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Gezocht 

Voor het lustrumweekend zijn wij nog op zoek naar:

Twee heren die aanwezig willen zijn en overnachten tijdens het trainingskamp
van de aspiranten en junioren
Figuranten voor de kampspooktocht tijdens het trainingskamp
Biertafels en banken
Statafels

Kun je ons daarmee helpen? Neem dan contact op met de activiteiten-commissie
via activiteitencommissie@thepioneers.nl. 

•   Iedere eerste donderdag van de maand | Bestuursvergadering 
•   Zaterdag 17 juli 12.30 - 16.30 u | Klusmiddag  
•   Zaterdag 11 september 12.00 - 18.00 u | 4 mijl van Assen 
•   Zaterdag 18 september | Start Grote Clubactie 2021 
•   Weekend 24 - 26 september | Viering 50-jarig jubileum 
 

Nieuwe leden: 
•    Marcel Philips - Trainer / Coach 
•    Sophie Mast - Honkbal Pupillen 
•    Leonard van der Meulen - Honkbal Pupillen 
•    Mike Bordino - Honkbal Junioren 
•    Susanne Lotterman - So�bal Recreanten 
•    Kyra Maarleveld - So�bal Recreanten 
•    Mart van der Ark - So�bal Recreanten 
•    Ireen Verheul - So�bal Recreanten 

Verjaardagen (juli - september): 
•    Eric Brouwer - 8 juli 
•    Camillo Hogenbirk - 16 juli 
•    Veerle Evers - 19 juli 
•    Agnes Cairo - 20 juli 
•    Meran Gaasbeek - 26 juli
•    Ger Kappen - 27 juli 
•    Johann Steenge - 6 augustus 
•    Fabian Dammer - 13 augustus 
•    Amber Kreuze - 17 augustus 
•    Gijs Smink - 17 augustus 
•    Roland van Dijk - 22 augustus 
•    Laurens Hogenbirk - 22 augustus 
•    Roelof Steenge - 25 augustus 

Om te onthouden...

Personalia
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•    Ireen Verheul - 6 september 
•    Henk Schreurs - 8 september 
•    Jesper Prins - 16 september 
•    Michael van Etten - 17 september 
•    Ruud Franken - 18 september 
•    Sophie Mast - 25 september 
•    Mart van der Ark - 28 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/
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