
Bas’BarBericht  

April/mei 2021 

Lente, herfst, winter en zomer. Ja, zo begon april 2021. Bijzonder hoor! Maar ja, we 

kennen allemaal wel het gezegde ‘April doet wat het wil’. Alle seizoenen is één 

maand. En nu maar hopen dat het wat rustiger en ‘normaler’ wordt met het weer. 

Versoepeling 1 

Nou, hebben we dat weer… Lijken er versoepelingen aan te komen….worden deze 

versoepelingen verschoven. Er zijn teveel besmettingen.      

Goal 41 en Kika 

De jongens D1 hebben de cheque voor KIKA virtueel overhandigd aan één van de 

bestuursleden daarvan. En daar hebben ze de krant mee gehaald! En (net als de 

meiden van C2) ook nog een bedankje van niemand minder dan Ronald de Boer… 

wie zegt u? Hé ècht waar?? Tof zeg!!   

Activiteiten 

Er wordt een activiteitenkalender gemaakt voor de komende tijd. Echter wordt alles 

met het spreekwoordelijk ‘potlood’ geschreven. Dus als de maatregelen aanhouden, 

kunnen we de activiteiten uitgummen. Bijvoorbeeld: Trimmers toernooi, AB Feest, G-

Hockey 20+1 jaar (allemaal in juni). En dan het Familietoernooi, een 

seniorentoernooi (in juli) en natuurlijk ZomerAvondHockey vanaf juli. 

De verschillende commissie zijn er al mee bezig. En nu maar hopen dat we het 

vlakgom niet hoeven te gebruiken. 

Versoepelingen 2 

Aaahh!!! De terrassen mogen weer open per 18 april! Dus bereid ik me voor op dit 

heugelijk feit. Eeeeiiii, naatje, duizend bommen en granaten!!! Het blijkt namelijk niet 

voor sportclubs te gelden. Ach, wat een teleurstelling. Afwachten dus. En de 

besmettingen lopen op. AU! 

Maar de avondklok wordt ingetrokken. Oef! Dit betekent overigens wel weer dat de 

TC’s de trainingsschema’s opnieuw zullen aanpassen. Sterkte!  

 



Boksen 

Dames van de MD1 kregen een verrassend andere 

training voorgeschoteld door hun trainer Erin. Een 

heus zwaargewicht bokser kwam dit team van de MD1 

een lesje leren. Nou, of was het anders om???  

 

 

 

Oeps…. 

Was ik nou te laat, of waren zij nu zo vroeg? We zullen het 

nooit weten, maar voor de wachtende ouders….sorry 

 

 

 

 

 

Schoon 

Ja hoor, daar zijn ze weer. Onze G-hockyers ruimen het 

zwerfvuil van ons terrein. En weer wordt er geld 

gevonden….en iets heel bijzonders. Namelijk een schedel 

van een kat.   

       

         

 

 

 

 

Lintjes regen 

Ook een beetje voor Myra…toch? Trots melden we 

dat alweer een lid van Myra benoemd is tot Lid van 

Oranje Nassau. Sterker nog, hierdoor is huize 

Feldmann wel erg goed bedeeld. Want na Attie 

(voor haar werk bij Myra) heeft nu ook haar man 

Ton Feldmann een orde gekregen uit handen van 

burgemeester Tjopke Poppens.   



MEI 

Afdak 

En in mei werd ons afdak 

schoongemaakt. Hier op de foto (ter 

herinnering) schoon/vies. De firma 

Brommer heeft er een hele dag over 

gedaan om het afdak schoon te spuiten.     

 

Kennismaking 

Onze voorzitter heeft onlangs telefonisch kennis 

gemaakt met de burgermeester: Tjapko 

Poppens. Er is over allerlei zaken gesproken, 

over sport en natuurlijk over Myra.  

 

Nationale Hockey Kamp Mei 2021 

Nu ook weer een spetterend hockeykamp. Omdat het regende. Gelukkig viel dit mee 

voor de ruim 50 kids. Drie dagen op een rij veel plezier, veel hockey en veel vriendjes 

en vriendinnetjes. Kjell Plantenga was de jeugdinternational die zijn ‘tips and tricks’ 

aan de kinderen overbracht. En natuurlijk een heus certificaat van deelname voor 

alle kinderen.  



Training tijdens de vakantie 

Omdat de scholen bij elkaar drie weken vakantie hebben (de ene school de eerste 

twee weken en de andere school de andere twee weken), is het trainingsschema 

aangepast. Ook voor de senioren. Er wordt dus weinig getraind en géén wedstrijden 

in deze periode 

Verlichting 

In het clubhuis wordt een extra licht rail opgehangen voor betere verlichting. Was het 

idee om dit door het hele clubhuis te doen (ook bij de bar), is er vanwege de 

financiën gekozen voor eerst alleen de zaal. 

Versoepelingen 3 

De hoop is nog niet helemaal vervlogen. Vanaf 18 mei mag…..ons terras …toch niet 

open. Helaas geldt voor sportverenigingen dat men er vanuit gaat dat het terras aan 

een veld ligt en omdat er géén toeschouwers mogen komen, gaat het terras op slot. 

Wel mag 27+ weer met z’n allen trainen (ok, op 1,5 meter     ). Dat wil zeggen dat we 

weer mogen verkopen.  

En dus gaan we zo langzamerhand naar een meer open vereniging (volgende stap 

begin juni…?). 

Gewonden en geblesseerden 

Gelukkig zijn wij altijd open als de club hockey 

faciliteert. De afgelopen weken hebben wij 

weer verschillende schaafwonden, verzwikte 

enkels, builen, open wondjes, pijn- en 

schrikmomenten, kunnen ‘behandelen’. En… 

bitjes kunnen aanbieden. 

 

 

Wateroverlast 

Als, zoals zondag 15 mei, de hemel open gaat en er zoveel water op het veld ligt, 

kan het op sommige plaatsen gaan bollen. Dan zouden de scheidsrechters de 

wedstrijd moeten staken. Zo’n bolling kan de bal een raar effect meegegeven. Da’s 

link. Over het algemeen duurt zo’n opbolling niet lang en trek vrij snel weg, waarna 

de wedstrijd weer hervat kan worden. 

Bovendien is het beter voor de velden, zodat 

men niet zo’n bolling kapot trapt.  

Dus uw aandacht hiervoor. Want met de 

klimaatverandering zal dit fenomeen vaker 

voor kunnen komen! 



 

Bas..? Ben jij de baas van Myra? 

Een vraag die me regelmatig wordt gesteld. Logisch als je je bedenkt dat ik er (bijna) 

altijd ben. Ook logisch als je naar mijn naam kijkt; het scheelt maar één letter.  

Maar néé, ik ben niet de baas van Myra. Het 

woord ‘baas’ wordt eigenlijk alleen bij bedrijven 

en winkels gebruikt. Voor een vereniging als 

Myra, moet er een Bestuur zijn en dit Bestuur is 

eigenlijk de ‘baas’. In het Bestuur zitten vaders 

en moeders die de club willen leiden. Die zorgen 

dat we op de velden kunnen hockeyen en in 

competitie (samen met de KNHB), dat er elke 

dag getraind kan worden, dat er trainers zijn, dat 

er een clubhuis is met kleedkamers en douches. 

Maar ook dat alle informatie op de website, of op Facebook of op Instagram komt. En 

nog veeeeeel meer. 

Het Bestuur heeft mij gevraagd om op de club te zijn en er allerlei dingen op en om 

de club te regelen. Zo regel ik bijvoorbeeld dat de vuilnis wordt opgehaald en dat er 

broodjes, patat, ijsthee en snoep wordt besteld. Maar ook dat het allemaal verkocht 

wordt door de vaders en moeders achter de bar. En natuurlijk zorg ik ook dat er een 

pleister is, blessure-ijs, dat de velden gesproeid worden enzovoort, enzovoort. 

Maar als je nog vragen blijft houden, wat helemaal niet dom is, kun je me altijd 

aanspreken.  

Selecties Jeugd 

Eind van de maand zijn de selectie trainingen begonnen. Spannend!! De TC jeugd is 

al enig tijd bezig te kijken welke indelingen er voor het komende seizoen gemaakt 

kunnen worden. Zowel qua bezetting van de teams, maar ook indeling naar sterkte 

richting de KNHB.  

Bootcamp 

Ondertussen gaan de door Myra geïnitieerde 

bootcamp in samen werking met ‘By Bas’ (van Inge) 

gewoon door. Een groep Myra-leden komt twee keer 

per week bijeen om van Bas van Inge een heerlijke 

fitness les te krijgen. Was de belangstelling in het 

begin erg groot, nu is de groep weliswaar kleiner, 

maar niet minder fanatiek. Keep in shape!! 

 

 

  



Statiegeld 

Per 1 juli wordt er statiegeldheffing verplicht op petflesjes. Was dit voorheen alleen 

voor de literflessen, geldt het nu ook voor de flesjes van de Icetea, AA, Aquarius, 

dubbelfris en meer. Als horeca zijn wij vrijgesteld van statiegeldheffing. Wij kunnen 

bovendien geen statiegeld retourneren, omdat we alleen digitale betalingen 

accepteren. 

Maar we gaan de flesjes wel separaat inzamelen!! En de inkomsten daarvan gaan 

rechtstreeks naar de clubkas. Dus extra inkomen.  

Doe mee en gooi de flesje in de daarvoor bestemde kliko-bakken!! 

Activiteiten 2 

Twee activiteiten zijn inmiddels verdaagd: Trimmerstoernooi en het AB Feest. Gezien 

de huidige maatregelen en de mogelijke versoepelingen, komen deze activiteiten net 

even iets te vroeg… 

FamilieToernooi 

Poeh! Het afgelopen weekend (23 mei) was het Pinksteren. En Pinksteren betekent 

voor Myra: FamilieToernooi. Maar door de coronamaatregelen kon dit dit jaar niet 

doorgaan. Een geluk bij een groot ongeluk, kun je zeggen. Het is in 70 jaar nog niet 

zo koud en nat geweest op Pinksteren.  

Voor de geplande data om alsnog een FamilieToernooi te organiseren blijkt het ook 

nog te kort dag. (Ik? Chagerijnig? Nee, tuurlijk niet.) 

Dus verschuiven naar 2022. Heel jammer dat de 59ste editie wéér is uitgesteld. Maar 

wat in het vat zit verzuurt niet! 

 Versoepelingen 3 

Hèhè, er komen weer meer versoepelingen aan. Vanaf 5 juni 

kunnen senioren ook weer gewoon hockeyen, al mogen er nog 

geen wedstrijden gespeeld worden (27+). En het terras mag 

weer open voor sporters en vrijwilligers. Helaas nog geen 

publiek. Maar dat kom nog wel. We gaan dus langzaam maar 

zeker omzet maken en dat is fijn. Dus zeg ik alvast PROOST! 

Afscheid D1  

Afscheid bij D1 van de dames Mara Stevens en Merel Stam werd in stijl gevierd. Met 

elk een goal tegen D2, hebben zij het hoofdstuk Myra (na 23 jaar) afgesloten. Succes 

meiden met jullie andere ‘leven’.  

En vergeet niet het seniorentoernooi op 17 juli 

Hoewel nog steeds onder voorbehoud wordt er hard gewerkt aan het senioren 

toernooi voor 17 juli aanstaande. Hou de media in het snotje!! 

 



NHK Zomerkamp 

Je kunt je alweer inschrijven voor het hockeykamp van 12 tot 16 juli. Het belooft weer 

een enorm succes te worden, dus schrijf je tijdig in.  

 

En ben je 16+ en je wil een centje bij verdienen? Lees dan het onderstaande bericht 

van de NHK. 

 

Beste hockeyer, 

Nationale Sportkampen zoekt jou! Hou jij van hockey, ben je 16+, vind je het leuk om 

training te geven en werk je graag met kinderen? Word dan begeleider! Lekker 

buiten! en je kunt datgene wat jij zo leuk vindt overbrengen naar de deelnemers. 

Wil je meer info? Kijk dan even op https://www.nationalesportkampen.nl/begeleiden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot gauw, Bas   

https://www.nationalesportkampen.nl/begeleiden

