
 

december 2021 - nummer 12 

Van de voorzitter 
 
door: Camillo Hogenbirk 
 
Sinterklaas is terug naar Spanje en over een kleine twee weken 
vieren we alweer Kerst. Laten we de Kerstman dit jaar allemaal 
vragen om extra leden voor onze club, wie weet helpt het… De 
Sint heeft ons helaas nog geen extra leden cadeau gedaan.  
 
In deze feestmaand dachten we als bestuur jullie te verrassen 
met een afwijkende editie voor onze nieuwsbrief. Deze keer in Kerststijl en op écht papier 
in plaats van digitaal. Maar de jeugdigen onder ons kunnen gerust zijn, de volgende Line 
Drive kun je gewoon weer op je telefoon lezen!  
 
Normaal zijn de wintermaanden rustig maanden voor honk- en softballers, maar 
ondertussen wordt er door het bestuur al druk gewerkt aan evaluatie van het afgelopen jaar 
en het voorbereiden van het nieuwe jaar. Het ziet ernaar uit dat we een gecombineerd 
Aspiranten/Juniorenteam in de competitie gaan zetten. 
 
Baseball5-clinics 
In januari gaan we starten met het geven van Baseball5-clinics op enkele scholen in Assen. 
Baseball5 is een soort “straathonkbal” waarbij twee teams van vijf spelers het tegen elkaar 
opnemen in een snel en dynamisch spelletje dat eigenlijk overal gespeeld kan worden. Kijk 
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maar eens op www.playbaseball5.nl. We hebben met dit initiatief ook een mooie subsidie 
weten te bemachtigen waarmee we honken en ballen kunnen aanschaffen en de clinics 
geven ons de kans om het Baseball5-spel, maar natuurlijk ook honk- en softbal te promoten 
en The Pioneers weer op de kaart zetten!  
Benieuwd naar Baseball5 en of wil je meer weten over de clinics? Verderop in dit nummer 
lees er meer over.  
 
Nieuwjaarsevenement en Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Noteer alvast in je agenda: 7 maart 2022 is de ALV, om 20.00 uur in het clubgebouw. En 
mochten we er dan nog steeds coronabeperkingen zijn dan wordt het gewoon een Teams-
vergadering. Voorlopig hebben we vanwege corona nog geen plannen voor een Nieuwjaars-
evenement. Maar dat gaan we dan in maart goedmaken. 
 
Zaaltraining 
In januari gaan we de zaal in om te trainen. Ik kijk er alweer naar uit; drie maanden niet 
sporten is veel te lang! Gelukkig kan ik dit jaar de schuld aan corona geven van de extra 
kilo’s in plaats van aan de pepernoten, chocoladeletters en banketstaven! 😉😉 
 
Rest mij jullie allen een namens het gehele bestuur een goede Kerst te wensen en alvast het 
allerbeste voor 2022! 
 
Camillo 
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Nieuws 
 

Grote Clubactie 2021 
 
door: Merel Goedvolk 
 
De Grote Clubactie 2021 zit erop! En ook dit jaar hebben we het weer goed gedaan. Met 
elkaar hebben we 266 loten verkocht!!! De totale opbrengst is: 
 

€ 635,00 
 
Nog nét niet genoeg voor een nieuw net voor de slagkooi, maar we zijn op de goede weg! 
Dit jaar hebben de pupillen de meeste loten verkocht: 133 loten in totaal. Goed gedaan 
jongens en meisjes! De recreanten hebben 113 loten verkocht en de junioren 10 loten.  
 
De leden die dit jaar de meeste loten hebben verkocht zijn: Hayden Barkhuis (Honkbal 
Pupillen) met 44 loten, Thijs Maathuis (Honkbal Pupillen), ook met 44 loten, en op de eerste 
plaats is geëindigd, met 72 loten, AMBER KREUZE (Softbal Recreanten)! Gefeliciteerd alle 
drie! Jullie beloningen ontvangen jullie tijdens de zaaltraining. 
 
We willen iedereen bedanken die zich zo hard heeft ingezet en daarmee de vereniging een 
hart onder de riem heeft gestoken. Uiteraard doen we volgend jaar gewoon weer mee! 
 
 

Baseball5-clinics 
 
door: Camillo Hogenbirk 
 
Zoals in het voorwoord al gezegd gaan we in januari 
starten met het geven van Baseball5-clinics op het Dr. 
Nassaucollege (locatie Quintus) en aan mensen van 
Vaart Welzijn, die het op hun beurt weer naar de lagere 
scholen in de wijken Baggelhuizen en Assen-Oost gaan 
brengen. Ook zijn er contacten met Penta, de tweede 
locatie van het Dr. Nassaucollege.   
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De Baseball5-clinics duren ongeveer 1,5 uur en worden halverwege of aan het eind van de 
middag gehouden. Er zijn op dit moment vier clinics gepland: op 10 en 27 januari en op 3 
en 10 februari (zie de rubriek “Om te onthouden” voor de precieze tijden en locaties). 
 
Als club hebben we voor ons Baseball5-initiatief maar liefst € 500 aan “Frisse Start”-subsidie 
ontvangen om honken en ballen aan te schaffen. Dit allemaal met het doel om bekendheid 
te geven aan Baseball5, wat mogelijk leidt tot nieuwe leden. Misschien leden die alleen 
Baseball5 willen spelen, maar hopelijk ook honk- en softbal, zodat we zo snel mogelijk weer 
een honkbalteam hebben en een gezonde aanvulling voor junioren en aspiranten. We willen 
tenslotte voor alle leeftijdsgroepen een volwaardig team kunnen bieden. 
 

 
Maar de clinics moeten natuurlijk wel bemand worden! We hebben nu drie leden (inclusief 
mijzelf) die de eerste serie clinics willen geven, maar voor het geven van een goede demo 
van Baseball5 hebben we ook extra spelers nodig die willen helpen om het spelletje voor te 
doen en die op termijn misschien zelf clinics willen geven. Inmiddels hebben we een 
Baseball5-groep met ongeveer 15 geïnteresseerden. Ook een deel van de oud-leden is 
benaderd om deel te nemen en dat leverde ook veel positieve reacties. Als de groep met 
Baseball5’ers groot genoeg, is één keer per 1 of 2 maanden assisteren bij een clinic 
voldoende, maar vaker mag natuurlijk altijd. Er is zelfs een speciale Baseball5-appgroep, 
waarin we elkaar op de hoogte houden van het laatste nieuws rondom Baseball5 en nieuwe 
clinics aankondigen.  
 
Vind je het leuk om te komen helpen bij de clinics? Geef je dan op bij Camillo Hogenbirk of 
Ireen Verheul. 
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Spek de kas van je club!  
 
Dit jaar hebben we ook weer meegedaan aan de “Spek De Kas Van Je club”-actie van 
Jumbo. Voor iedere € 10 aan boodschappen bij de vier Jumbowinkels in Assen ontving je 
een voucher ter waarde van € 0,10. Die voucher kon je online, via de website van Jumbo, 
verzilveren en zo doneerde je aan onze club.  
 
Met deze actie hebben we € 134 opgehaald! Namens de activiteitencommissie dank jullie 
wel voor al jullie boodschappen! 

Camillo ontvangt de check uit handen van Dyan de Vries van Jumbo 
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En verder... 
 
Ledenverkoop kantinevoorraad 
Net als vorig jaar heeft Johann Steenge wederom het grootste deel van de overtollige 
kantinevoorraad aan belangstellende leden kunnen slijten. De kas is daarmee weer 
aangevuld en de voorraad hoefde niet te worden weggegooid. Namens onze 
kantinebeheerder en het bestuur hartelijk dank voor jullie hulp. 
 
Helaas heeft Johann aangekondigd dat hij na 
afloop van dit jaar z’n functie als kantinebeheerder 
definitief neerlegt. Ook Anguilla, die Johann al die 
jaren heeft geassisteerd, stopt ermee.  De 
vereniging is dus op zoek naar een geschikte 
vervanger of vervangers. Interesse? Meld je aan! 
 
Vacatures 
We zijn per direct op zoek naar een  

• Bestuurssecretaris 
• Trainer/coach honkbal Senioren 
• Kantinebeheerder  

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

• Penningmeester 
• Algemeen bestuurslid  
• Activiteitencommissie. 

 
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  via bestuur@pioneers.nl. 
 
Certificaat “Gouden kantine” 

SC The Pioneers hebben samen met HVA, v.v. LTC 
en v.v. LEO het Team Fit-certificaat “Gouden 
kantine” ontvangen uit handen van wethouder 
Bob Bergsma  en Tineke Holtrop van Team Fit. 
Een mooie prestatie voor onze club! 
 
 

Johann en Anguilla Steenge (foto: R. van Ees) 

Camillo met het felbegeerde certificaat 

mailto:bestuur@thepioneers.nl?subject=Vacatures&body=Geacht%20bestuur%2C%0A%0AKunnen%20jullie%20mij%20meer%20informatie%20sturen%20over%20de%20vacature%20%3Cvacaturetitel%3E%3F%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A%3CJouw%20naam%3E
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Om te onthouden… 
 
•   7 maart 20.00 u | Algemene Ledenvergadering (clubgebouw of Teams) 
•   10 januari 15:00 -16:30 u | Baseball5-clinic, Drenthe College (Witterhoofdweg 1) 
•   27 januari 14:30-16:00 u | Baseball5-clinic, Quintus (Mr. Groen van Prinsterenlaan 98) 
•   3 februari 14:30-16:00 u | Baseball5-clinic, Quintus (Mr. Groen van Prinsterenlaan 98) 
•   10 februari 14:30-16:00 u | Baseball5-clinic, Quintus (Mr. Groen van Prinsterenlaan 98) 
 
 

Personalia 
 
Opzeggingen: 
•    Wouter Meertens – Softbal Recreanten 
•    Mike Bordino – Honkbal Junioren 
•    Veerle Evers - Honkbal Junioren 
•    Kyro Hoornenborg - Honkbal Junioren 
•    Jesper Prins - Honkbal Junioren 
•    Ashley Ys - Honkbal Junioren 
 
Verjaardagen (december - februari): 
•    Renée van Gurp - 3 december 
•    Ruud van der Klooster - 16 december 
•    Harold Sterken - 23 december 
•    Merel Goedvolk - 28 december 
•    Dominik Pustaj - 31 december 
•    Harry Sterken - 13 januari 
•    Hetty Regeer - 1 februari 
•    Floris Lanz - 8 februari 
•    Egbert Spruijt - 12 februari 
•    Pascale den Hartog - 24 februari 
•    Kyra Maarleveld - 26 februari 
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Sc The Pioneers wordt gesponsord door: 

   
   

  
 

 
 Sportclub The Pioneers 

Velden en kantine: E-mail:        info@thepioneers.nl Volg The Pioneers: 
Dijkveldpad 1A 
9403 TC Assen 
 

Website:     www.thepioneers.nl 
Telefoon:    06-12345678 

 

 

 

 

 

 
Correspondentieadres: 
Postbus 910 
9400 AX Assen 

Bankrekening: NL05 INGB 0002 2575 08 

 

mailto:info@thepioneers.nl
https://thepioneers.us19.list-manage.com/track/click?u=9e1d8a3c7d0a36584cd5351d7&id=dab1d04289&e=9572235b6f

