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CLUSTER NOORD 

Medewerkers: 

De vrijwilligers zijn herkenbaar aan de gele petten voorzien van badges. Vragen of 
hulp nodig? Deze mensen helpen je verder. 
Parkeren: 

Auto’s zo veel mogelijk op het parkeerterrein Dijkveldpad parkeren. Indien nodig 
(parkeerterrein vol) de auto’s in de berm van de aanvoerroutes parkeren. 
LET OP 1: Voldoende doorgang vrijhouden voor o.a. nooddiensten 
LET OP 2: De toegangen van onze buren (kinologenvereniging en schietbaan) vrij 
houden. 
Kantine: 

De kantine is de hele dag geopend. 
Vandaag wordt geen alcohol verkocht/geschonken. 
Op de velden zijn een of twee extra verkoopstalletjes ingericht. 
We werken met een muntjes/bonnen systeem. De bonnen zijn in de kantine 
verkrijgbaar. Deze kosten €0,50 per bon. 
Kleedkamers: 

Er zijn kleedkamers. LET OP: deze worden niet afgesloten. Laat geen waardevolle 
spullen in de kleedkamer liggen. 
Toiletten: 

In de kleedkamers en de kantine bevinden zich toiletten. Op het terrein staan 
bovendien 2 extra bio toiletcabines. 
EHBO: 
Tijdens het toernooi is EHBO aanwezig. Ook herkenbaar door de gele petten  
Tenslotte: 

In de kleedkamers, kantine en toiletten is roken verboden 
Het betreden van de accommodatie is op eigen risico. 
Sc The Pioneers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. letsel, schade, 
vermissing en/of diefstal. 

Huishoudelijk 

Met dank aan 

- Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond 
- Vaart Welzijn / Assen Beweegt 
- Univé verzekeringen 
- Boels Verhuur B.V. 
- De vele vrijwilligers 

 

www.thepioneers.nl 📧 beeball@thepioneers.nl 📞 06-21596730 

 

http://www.thepioneers.nl/
mailto:beeball@thepioneers.nl


 

Programmaoverzicht 
Beste Sportvrienden, 

Allereerst van harte welkom op de nieuwe accommodatie van The 
Pioneers in Assen. 

10 en 11 juni 2017 staat Beeball centraal op 7 locaties in Nederland.  
Wij zijn trots dat de KNBSB de Landelijke BeeBalldag heeft toegekend aan 

The Pioneers in Assen. 
Die toekenning heeft alles te maken met onze nieuwe accommodatie. 
Wij hebben er alles aan gedaan om er een mooie dag van te maken. 

Nogmaals van harte welkom. Ik wens iedereen vandaag goed weer, leuke 
wedstrijden en vooral heel veel plezier. 

 
Arend de Wagenaar 

Voorzitter The Pioneers 

Welkom 

10:00 uur Inloop / ontvangst 

10:45 uur Gezamenlijke warming-up 

mmv Feel Your Moves - Assen 

11:00 uur Officiële opening door Albert Smid 

Wethouder Gemeente Assen 

11:15 uur Start wedstrijden 

 

 Major League 

11:15-12:00 uur VELD1: Pioneers – TTT-2 

VELD2: Caribe – TTT-1 

12:30-13:15 uur VELD1: TTT2 – Caribe 

VELD2: Pioneers – TTT-1 

13:45-14:30 uur VELD1: Caribe – Pioneers 

VELD2: TTT1 – TTT-2 

 

 Rookie League 

11:15-11:45 uur VELD3: Pioneers – Diamonds 

VELD4: Blokes – Bedrocks 

12:15-12:45 uur VELD3: Bedrocks – Pioneers 

VELD4: Diamonds – Blokes 

13:15-13:45 uur VELD3: Diamonds – Bedrocks 

VELD4: Blokes – Pioneers 

 

14:30 uur Afsluiting Landelijke BeeBalldag Assen 

 

- Wedstrijdballen door wedstrijdleiding verzorgd 

- Tussen alle wedstrijden 30 minuten pauze 

- Duur wedstrijden Major League: 45 minuten 

- Duur wedstrijden Rookie League: 30 minuten 

- Iedere inning komen alle mensen + 1 aan slag  

- Gelijk aantal slagbeurten 
 

Veldindeling 


