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Van de voorzitter
door: Camillo Hogenbirk

De beste wensen 
Allereerst nog voor iedereen de allerbeste wensen. Soms wordt er gezegd dat dat
alleen de eerste week mag, maar zeker als je elkaar lang niet gezien hebt mag het
wat mij betre� zeker nog de eerste maand. Dat allerbeste kan zijn een goede
gezondheid, gezellige bijeenkomsten of juist veel speelplezier. Dat laatste kan met
trainen, wedstrijden of met Baseball5. En gelukkig mag dat vanaf 14 januari weer.
Verderop in deze Line Drive staan de trainingsdagen en -tijden, maar ook de
Baseball5-bijeenkomsten. De maandagavond van 19:00-21:00 uur wordt hiervoor
vast ingeroosterd. 

Bestuur 
Blij verheugd kan ik melden dat het bestuur voor 2022 bijna rond is: Eric Brouwer
wordt voorzitter, Susanne Lotterman secretaris, zelf word ik penningmeester en
Ireen Verheul algemeen bestuurslid, verantwoordelijk voor Baseball5. We zijn nog
wel op zoek naar een wedstrijdsecretaris. Het leuke is dat de kiem hiervoor gelegd is
op ons lustrumfeest. De gezellige bijeenkomsten hebben dus absoluut een functie.
Merel en Egbert zullen het nieuwe bestuur blijven ondersteunen, maar niet meer als
formeel lid van het bestuur. Ook zijn we blij dat Gea Kreuze bereid is gevonden om
de kantinebeheerders taak van Johann Steenge over te nemen. Rick Maathuis blij�
als aan Technische Onderhoudsman. Heb je tijd en interesse om te helpen? Kijk dan
even bij verderop bij Vacatures. 

Line Drive op papier 
In december hebben we de Line Drive op de ouderwetse manier, namelijk op echt
papier, rondgestuurd naar de leden, sponsoren en naar externe contacten zoals de
gemeente, Vaart Welzijn en rayonbestuur. Dat gaan we dit jaar zeker weer doen want
het werd door iedereen gewaardeerd. En het leuke was dat ik van juist deze niet-
leden in december meer reacties op de Line Drive heb ontvangen dan alle van alle
leden bij elkaar in de afgelopen elf maanden. Ik had eerst het idee dat het schrijven
van de stukjes meer tijd kostte dan alle gezamenlijke leestijd van iedereen, maar
door dit soort reacties word je toch weer extra gemotiveerd om ermee door te gaan! 

Vandalisme  
Jammer genoeg startte het jaar ook weer met vernielingen op het veld. Een deel van
de netten van de backstop van het so�bal veld zijn afgebrand. We hebben aangi�e
gedaan. Meer daarover lees je hieronder in de nieuwsberichten. 

Welke teams kunnen we inschrijven? 
Normaal zijn november en december rustige maanden, maar door het zoeken naar
een nieuw bestuur, maar ook door de keuze welke teams we willen en kunnen
inschrijven is er veel overleg geweest. Jammer genoeg nog heel wat afzeggingen van
leden. Daarom is het onzeker welke teams we naast de recreanten kunnen
inschrijven voor de competitie. De pupillen groeien gestaag en hopelijk lukt het om



dit jaar een pupillenteam in te schrijven. Daarnaast mikten we eerst op een
juniorenteam, en dan geen heren- en aspirantenteam, maar dat maar dat lukt nu ook
niet. We hopen dat er nog aanmeldingen komen voor aspiranten zodat we daarvoor
toch nog een team kunnen inschrijven. Voor de levensvatbaarheid van de vereniging
hebben we gewoon meerdere teams nodig. Dus kijk nog even in je omgeving,
moedig vrienden en vriendinnen aan om een keer mee te komen. Want ook daar
moeten we leden vandaan krijgen. 
De hoop is dat Baseball5, dat we gaan uitrollen op middelbare scholen maar dat ook
door stagiairs van Vaart Welzijn naar de lagere scholen wordt gebracht, ledenaanwas
gaat geven voor aspiranten en junioren. Om dat mogelijk te maken zullen we
regelmatig oproepen doen aan leden en vrijwilligers om te helpen om de Asser jeugd
kennis te laten maken met Baseball5.  

Naamswijziging 
Er is trouwens een naamswijziging door de bond ingevoerd. Pupillen heten
tegenwoordig U12, Aspiranten U15 en Junioren U21. Hoe verzin je het? Maar de oude
namen zijn zo ingesleten dat die nog vaak gebruikt zullen worden, hoor. 

Ik wens jullie wederom veel leesplezier en zie jullie graag in de zaal bij trainingen en
Baseball5-demonstraties, op het veld of in het clubgebouw.  
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Even voorstellen... 

door: Merel Goedvolk en Sofie Mast

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 vijfde slagvrouw voorstellen: Sofie Mast. Speciaal
voor deze gelegenheid hee� Sofie een filmpje opgenomen dat je kunt bekijken door
te klikken op haar foto hieronder te klikken of op deze link.

In dit nummer

Nieuws

https://vimeo.com/669167610


Wéér vandalisme 

door: Merel Goedvolk 

Helaas is onze vereniging opnieuw het slachto�er geworden van vandalisme. Ergens
tussen Oud en Nieuw en 10 januari hee� men het net van de backstop op het
so�balveld in brand gestoken of is het met vuurwerk in brand gevlogen. Inmiddels is
er aangi�e gedaan bij de politie en is de gemeente op de hoogte gebracht. Zij zullen
het net moeten vervangen. 

Mocht je een keer in de buurt zijn van het veld, loop of rij dan even langs. Zo kunnen
we met zʼn allen het gebouw en de velden een beetje in de gaten houden. 
Alvast hartelijk dank daarvoor.

https://vimeo.com/669167610


Baseball5-clinics 

door: Camillo Hogenbirk 

Het komende jaar gaan we een groot aantal Baseball5-clinics geven aan lagere en
middelbare scholen.

Baseball5 wordt op lagere scholen met
name gegeven door stagiairs van de
opleiding Sportkunde, die ze volgen bij
Vaart Welzijn Assen. Voor die clinics
hebben we op dit moment een klein
team van vrijwilligers die elkaar
middels een app-groep informeren
over de geplande clinics. In de nabije
toekomst willen we graag kunnen
putten uit een grotere groep mensen
die de clinics kunnen geven. Want we
moeten natuurlijk wel elke keer genoeg
trainers hebben om het te laten zien
hoe het spelletje werkt.

En aan hoe meer groepen wij de clinics kunnen geven, des te groter de kans dat er
enthousiaste nieuwe leden uitkomen die (ook) willen gaan honkballen. En met meer
leden kunnen we hopelijk ook weer een aspiranten- en/of een juniorenteam
opzetten.  

Geplande clinics  
De eerste twee clinics, bij Vaart Welzijn en op het Dr. Nassaucollege, locatie Quintus
(mr. Groen van Prinsterenlaan 98) zijn inmiddels gegeven en zeer enthousiast
ontvangen. Voor data en tijden van de overige clinics, zie de rubriek Om te
onthouden.

De studenten zijn enthousiast aan het oefenen met het kleine balletje (Foto: E. Spruijt)

Volg de opleiding "Baseball5-trainer" 
Op 31 januari a.s. er is van 19:00-21:00 uur in de Stadsbroekhal een opleiding tot
Baseball5-trainer. De kosten zijn €25 per persoon, maar de club betaalt daarvan de
hel�. Dus voor een luttele €12,50 mag jij je straks gediplomeerd Baseball5-trainer
noemen! Er is nog plek voor extra deelnemers, dus meld je snel aan! Opgeven kan
via een e-mail naar Ireen Verheul (iverheul@gmail.com). Bij voldoende interesse
wordt er mogelijk ook een tweede sessie georganiseerd op 7 februari.

mailto:iverheul@gmail.com?subject=Opgave%20Baseball5-trainersopleiding%2031%20januari%20a.s.


Contributiekorting voor jeugdleden 

door: Egbert Spruijt 

De laatste tijd is het helaas niet altijd meer mogelijk om volledige teams voor de
reguliere competitie in te schrijven. Dit terwijl onze leden toch graag hun sport willen
blijven beoefenen, bijvoorbeeld door regelmatig te trainen of door deel te nemen
aan toernooien of aan andere gelegenheidswedstrijden bij ons op het veld of in de
zaal. 

Om aan die wensen tegemoet te komen willen wij als vereniging nu ook voor
jeugdleden de mogelijkheid bieden om tegen gereduceerd tarief bij de club actief te
zijn of te blijven. Formeel betre� dit “Recreatief spelen", een activiteit die we ook al
kennen bij de Senioren. Jeugdleden blijven dan ingedeeld overeenkomstig de
lee�ijdsgroepen die gelden voor de reguliere competitie (U12/Pupillen,
U15/Aspiranten en U21/Junioren) maar betalen minder contributie. Een plezierige
bijkomstigheid is dat de KNBSB deze leden toestaat om tevens aan maximaal
vijf reguliere competitiewedstrijden deel te nemen zonder dat zij voor deze
spelactiviteit geregistreerd staan.

De kortingsbedragen zullen variëren van circa € 15,00 tot € 35,00 en zullen tijdens de
komende ALV formeel worden vastgesteld. 
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Vacatures 

We zijn nog op zoek naar een 

Algemeen bestuurslid, 
Wedstrijdsecretaris,
Trainer/coach honkbal Senioren,
Privacy-coördinator,
Activiteitencommissie

Help mee!  
Zonder bestuur,  technisch kader en andere vrijwilligers kan de club niet

En verder...



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).

Trainingstijden 

De wintertrainingen vinden plaats in de Stadsbroekhal.  
 
Team Trainer/Coach Trainingstijd

Heren Honkbal Het team is voorlopig opgegaan in het
recreantenteam  

Recreanten
So�bal Ruud van der Klooster en Caro van Etten Woensdag 20.00 –

21.30
Junioren
Honkbal

Het team is voorlopig opgegaan in het
aspirantenteam  

Aspiranten
Honkbal

Daniëlle Steenge, Pascale den Hartog en
Annefleur Philips

Donderdag 19.00 –
20.30

Pupillen
Honkbal

Merel Goedvolk, Amber Kreuze en Kirsten
Talens

Woensdag 16.00 –
17.00

•   Maandag 31 januari 19.00 - 21.00 u | Baseball5-traineropleiding (Stadsbroekhal) 
•   Donderdag 27 januari 14:30 - 16:00 uur | Baseball5-clinic Dr.Nassaucoll./Quintus 
•   Donderdag 3 februari 14:30 - 16:00 uur | Baseball5-clinic Dr.Nassaucoll./Quintus 
•   Donderdag 10 februari 14:30 - 16:00 uur | Baseball5-clinic Dr.Nassaucoll./Quintus 
 

Nieuwe leden: 
•    Julia van der Honing - Honkbal Pupillen 
•    Thijs van der Honing - Honkbal Pupillen 

Opzeggingen: 
•    Ryan Wouda - Honkbal Aspiranten 
•    Marcel Philips - Trainer / Coach 

Verjaardagen (februari - maart): 
•    Hetty Regeer - 1 februari 
•    Floris Lanz - 8 februari 
•    Egbert Spruijt - 12 februari 
•    Pascale den Hartog - 24 februari 
•    Kyra Maarleveld - 26 februari 
•    Klaudia Klein - 5 maart 
•    Henk Mostert - 18 maart

Sc The Pioneers wordt gesponsord door:

Om te onthouden...

Personalia

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


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/

