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Van de voorzitter
door: Camillo Hogenbirk

"Winter is coming!"
November: donker, koud en natte lampionnetjes. Een collega van mij, uit India, die
zijn tweede Nederlandse winter meemaakt, zei laatst: ‘Nu weet ik wat ze bij Game of
Thrones bedoelen met Winter is coming!’.
Het winterseizoen is aangebroken en dat betekent ook voor de recreanten even geen
sport. Ja, dat mis je. Maar ook wel lekker, even tijd voor iets anders. Want dan kan je
straks in januari met veel zin weer de zaal in en dan twee maanden later heerlijk
weer het veld op. De jeugd is al wel de zaal in. Belangrijk om de spieren fit te houden
en voor de regelmaat. En uiteraard is de zaal ook dé plek waar je goed kunt sleutelen
aan je vaardigheden. Eindelijk is daar even tijd voor.
Bestuur
Ook voor het bestuur is het een iets rustigere periode. Maar het is ook de tijd van de
KNBSB voor de jaarlijkse evaluatie en tijd om plannen te maken voor het komende
jaar. Belangrijk wordt welke teams we gaan inschrijven. Alles hangt daarbij af van het
aantal leden. Dat moet maar kan ook echt omhoog. Het blijkt namelijk telkens weer
dat de grootste ledenaanwas komt van vrienden. Dus neem ze mee naar de zaal of
het veld! Laat ze kennis maken met de sport en daarna gaat het vanzelf. Want als je
het eenmaal te pakken hebt laat onze sport je niet meer los.
De eerste aftastende vergadering met potentieel nieuwe bestuursleden is geweest en
er zullen er nog meer volgen. Ook zijn er nog steeds vacatures. En ook hier geldt: hoe
meer het werk verdeeld kan worden over meerdere mensen, hoe eenvoudiger het
wordt om de taak te doen. Vele handen maken licht werk.
Baseball5
Verder zijn er vervolgstappen gezet voor Baseball5, samen met Stichting Vaart en
Welzijn in Assen-Oost en met het Alfacollege. We willen de mensen van die
organisaties laten zien hoe Baseball5 werkt, zodat zij het op school en op straat met
de jeugd kunnen gaan spelen. Dat is de hefboom die we nodig hebben om eerst
Baseball5 en daarna ook honk- en softbal weer op de kaart te zetten.
Mocht je Baseball5 nog niet eerder geprobeerd hebben, vraag dan aan je trainer of
hij/zij daar het laatste kwartier van de training tijd aan wil besteden. Honken en
Baseball5-ballen zijn daarvoor beschikbaar. Wil je een keer meetrainen met een echt
Baseball5-team? Dat kan ook! Het team van Baseball5-guru Erik Eilering traint tot
en met 12 december iedere zondagochtend van 10 tot 11.30 in gymzaal
Mantingerbrink in Emmen. Het zou toch mooi zijn als alle leden dit nieuwe spel een
keer gedaan hebben, zodat iedereen ook ambassadeur kan worden. Benieuwd naar
Baseball5? Kijk dan alvast eens op www.playbaseball5.nl.
Om Baseball5 op de kaart te zetten hebben we vrijwilligers nodig om demonstraties
en workshops te geven aan de mensen van team Vaart en Welzijn, het Alfacollege en
eventueel aan lagere en middelbare scholen. Die workshops willen we de komende

maanden gaan inplannen en het idee is om die bij voorkeur laat in de middag te
houden. Per workshop zijn er minimaal vijf leden nodig, dus om meerdere
workshops te bemensen hebben we een flinke groep leden nodig. Enthousiast
geworden om een keer te helpen? Stuur dan een e-mail naar
camillo.hogenbirk@gmail.com, onder vermelding van “Baseball5”.
Laten we zo het “Baseball5-vuurtje” verspreiden, ons enthousiasme voor het
honkbalspel – in al zijn verschijningsvormen – uitdragen en kijken of we daarmee
onze club ook weer kunnen laten groeien. Ik reken op jullie!
Let’s play ball!
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Nieuws
Ledenverkoop kantinevoorraad
door: Egbert Spruijt

Evenals vorig seizoen zit de kantine ook nu weer met een grote hoeveelheid artikelen
die binnen niet al te lange tijd over datum zullen zijn. Zeker niet bedorven. Maar ze
mogen daarna simpelweg niet meer worden verkocht. Zonde van de spullen en
zonde van het geld. Dus wat is logischer dan die artikelen voor gereduceerde prijs
aan de leden van onze vereniging van de hand te doen? Speciaal voor dit doel heeft
Johann, onze kantinebeheerder, weer een mooi overzicht gemaakt.
Artikel

Prijs

Bier (Hertog Jan en Amstel) € 0,50
Bier (0%)
Bier (Corona)

€ 0,50
€ 1,40

Cola, Fanta, Sprite, Ice tea

€ 0,50

Spa Blauw
Wijn (rood of wit)

€ 0,25
€ 3,00

Wijn (klein)
Bubbels (alcoholvrij)

€ 2,50
€ 2,00

Bapao's
Tosti's

€ 0,75
€ 0,60

Gehaktballen

€ 1,25

Chips en candy bars

€ 0,20

Prijzen zijn inclusief statiegeld (indien van toepassing). Lege flesjes zijn in overleg
eventueel weer in te leveren is in de kantine. Je krijgt het statiegeld dan weer terug.
Laat Johann weten waar je belangstelling voor hebt, bij voorkeur via WhatsApp op
0654916443. Hij reserveert dan de spullen voor jou en stuurt daarvan vervolgens een
bevestiging. Let op: er geldt op=op en wie het eerst komt die het eerst maalt.

Zondag 21 november is Johann tussen 11:00 – 13:00 uur in de kantine aanwezig
om de artikelen te overhandigen. Dat kan ook op een andere dag maar dan in
overleg. Betaling bij voorkeur ter plekke contant of via pin.
Laten we als vereniging ervoor zorgen dat er geen artikelen in de vuilnisbak hoeven
te verdwijnen en dat onze clubkas gevuld blijft! Steun de club en dus jezelf!

En verder...
Rectificatie
In de vorige editie van Line Drive, die geheel gewijd was aan ons 50-jarig jubileum, is
ook de toespraak opgenomen die onze voorzitter heeft gehouden. In die toespraak is
een van onze oprichters, Bert van der Scheer, per ongeluk vermeld als "Jan van der
Scheer". In de PDF-versie van de nieuwsbrief op onze website is die fout direct
hersteld en een rectificatie in deze editie van Line Drive is op zijn plaats. Bij dezen
alsnog onze welgemeende excuses.

Vacatures
We zijn per direct op zoek naar een
Bestuurssecretaris,
Algemeen bestuurslid,
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).

Om te onthouden...
• Iedere zondag t/m 12 december 10.00 - 11.30 u | Baseball5-training in Emmen
• Zondag 21 november 11.00 - 13.00 u | Afhalen bestellingen kantinevoorraad

Personalia
Opzeggingen:
• Jayden Zuurt - Honkbal Aspiranten
• Jamie Teunissen - Honkbal Junioren
• Marco Lemminga - Honkbal Junioren
• Robert-Jan Bos - Honkbal Junioren
• Mart van der Ark - Softbal Recreanten
• Gijs Smink - Softbal Recreanten

• Frank Kuper - Softbal Recreanten
• Michael van Etten - Softbal Recreanten
Verjaardagen (november - januari):
• Leonard van der Meulen - 3 november
• Wouter Meertens - 14 november
• Jelmer Dorschman - 26 november
• Renée van Gurp - 3 december
• Ashley Ys - 6 december
• Ruud van der Klooster - 16 december
• Harold Sterken - 23 december
• Merel Goedvolk - 28 december
• Dominik Pustaj - 31 december
• Harry Sterken - 13 januari

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.

Sportclub The Pioneers
Velden en kantine:
Dijkveldpad 1A
9403 TC Assen

E-mail:
info@thepioneers.nl
Website: www.thepioneers.nl
Telefoon: 06-12345678
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Postbus 910
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