
 

 

 

 

 

BBB juni 2022 

 

Nou dit wordt een spannende maand. Met name omdat onze dames 1 zo’n goed 

seizoen hebben gedraaid, dat zij voor promotie naar de overgangsklasse mochten 

strijden. En natuurlijk kampioenen …en  ons familietoernooi. Waar we 3 jaar op 

hebben moeten wachten en eindelijk kon het weer. 

 

Onze dames 1 presteerden geweldig in de 

play-offs 

2 juni  Thuis tegen Rosmalen: 5-2  (wat zegt 

u? 5 voor en 2 

tegen?? Wat een 

hoge score!!) 

4 juni Uit tegen 

Rosmalen: 1-4 (wat zegt u? 4 voor en 1 tegen? Wat een 

hoge score!!) 

Een aantal kwam op de club 

naar de live stream kijken.  

 

Ondertussen werd er in het 

clubhuis hard gewerkt aan de en werden tenten opgezet, fietsen rekken verplaatst en 

dit allemaal voor het FamilieToernooi. Na 3 jaar een reünie  van dit fenomeen. Wat is 

het FamilieToernooi eigenlijk?  

Dat is een toernooi van zelf samengestelde teams van juniorspelers met ouders, 

broers, zussen, tantes ooms, buurmannen/-vrouwen.  Met deze restrictie: 70% Myra, 

en 60% vrouw en minimaal 12 jaar en gemiddeld 24 jaar. En je verblijft die dag dan 

op een zelf gecreëerde stek op het terrein. En dat doen we al 58 keer. Normaal het 

hele weekend (2 dagen) waarbij we laatste edities combinatie maakten met een 

zogenaamd Ouder/Kind/Toernooi. Dit wordt de 59 ste editie. En de organisatie heeft 

vooralsnog gekozen voor 1 dag.   



 

 

 

 

 

 

KAK!!! Werd ik om 21:45 uur gebeld door de 

beveiliging en politie….ingebroken bij Myra. Of ik even 

wilde komen kijken. De deur aan de zandbak zijde 

was geforceerd en men is binnen geweest. Maar door 

het oorverdovende alarm was men snel weg. 

Gelukkig is er niets meegenomen of vernield (dan 

alleen de deur     ) 

 

5 juni Pinksteren MYRA Familie Toernooi editie 59 

De afgelopen dagen was het prachtig weer, voor deze 

dag zijn de vooruitzichten niet zo goed.  

De samenwerking met Amstelveen/Heemraad werpt 

vruchten af. De fietsen staan bij hen gestald.  

De teams stromen binnen.   Teams van het reguliere 

toernooi en de teams voor het Ouder/Kind/Toernooi. 

Allemaal aangekleed c.q. uitgedost. 

De eerste wedstrijden vielen gelijk met de eerste 

regen uit de hemel. Dat was jammer, maar in de loop 

van de dag werd het droog en kwam de zon zelfs 

door. Al met al een prima sportdag. Deze editie met 

een wedstrijdtafel waarachter twee officials zaten die 

streng edoch rechtvaardig oordeelden en stand bij 

hielden: Ton en Corrie dank jullie wel!!. 

Dit jaar weer heel veel kinderen, oude bekenden, 

nieuwe deelnemers, fantastische  organisatie, 

heerlijk buffet en lekker feesie. Kortom: Myra Familie 

Toernooi 2022. 

 

 

Winnaars: O/K/T: HC Eastenders 

Reguliere Toernooi: “Kartel de Beukering” (foto van de dames):  

Originaliteitsprijs:  “15 men on a dead mans chest, yo ho and a bottle of rum” (zie 

foto van twee van de piraten) 



 

 

 

 

 

 

 

Bedankje aan de wedstrijdtafel bezetting (Ton en Corrie), aan de barbezettingen 

van de teams, aan de competente coördinatoren (Chantal, Bas en Ellen),  aan de 

bezige buffet-meisjes (Nancy, Jettie, Attie, Corrie, Marijke, Anneke en Myrthe), 

aan de beulende barmannen (Rob, Theo, Ruud, John) en aan de vereende 

opruimkrachten (commissieleden, ouders en passanten) !  

En natuurlijk aan de organisatie zowel aan de aftredende oud gediende en nieuwe 

staf:  

Lieke, Elise, Erin, Hans, Jette, Kiek, Liv, Luna, Marita, Myrthe, Nancy, Niels, 

Peter, Saskia, Wouter, Tessa, Lise 

(de nieuwe commissie kan best wat mannen gebruiken…wie meldt zich aan bij 

Lieke??) 

 

 

9 juni  

Donderdagavond. Ons terrein loopt langzaam vol voor de Play-off wedstrijd nummer 

3. Van onze D1. Na Rozendaal is Oss aan de beurt. Het werd waanzinnig druk en 

bijzonder gezellig op Myra. Want Oss werd verslagen met: 4-2 (wat zegt u? 4 voor en 

2 tegen? Wat een hoge score!!). Goed gedaan meissies! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10 juni Laatste trainingen 

Deze laatste training is speciaal. Iedereen (nou ja, bijna iedereen) is verkleed. Zo ook 

de trainers. MHA verzorgt i.s.m. TC Jeugd een gezellige afsluiting van dit seizoen 

voor alle Jongste Jeugd trainers met een hapje en een drankje.  

 

Zaterdag 11juni  

De laatste competitiedag voor de junioren. Met weer een paar kampioenen!! Zie de 
website voor meer info. MA1, MC1, JB1, JB3.  Allemaal: GEFELICITEERD!!!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen speelden onze D1 
speelt hun 4e play-off wedstrijd 
in Oss…. 



 

 

 

 

 

…ja, wat een waanzinnige week voor de 
D1. Na de eerste play off wedstrijden tegen 1e klasser Roosendaal, wachtte 
overgangsklasse team van Oss. Weer eerst thuis. En weer gezellig druk langs de 
velden. Ik denk dat een deel van de overwinning 4-2 te danken is aan de grote 
schare supporters. Die dag 9 juni werd een grote stap gezet naar promotie. En dank 
zij de goede organisatie. Begeleiding van officials en bezoekende club, van clubhuis 
en bar. (Dank aan speaker Thomas, hoofd play-off-organisatie Natalie, en de 
clubhuis bezetting). De Clubhuismanager heeft die late avond, ondanks de euforie, 
D1 naar bed gestuurd  en hen succes gewenst voor zaterdag 11 juni.  
Deze 2e wedstrijd tegen Oss kon nu ook weer via de stream in ons clubhuis worden 
bekeken. En zij die de wedstrijd hebben kunnen volgen weten hoe spannend het 
was, met name in de laatste minuten van het laatste kwart..  
De 1-2 overwinning bekende PROMOTIE!!  
 
Op Myra aangekomen stond er een 
heuse erehaag van supporters om de 
meiden en de staf te verwelkomen. En 
uiteraard werd deze unieke prestatie 
uitgebreid gevierd. Het was nog tot 
laat gezellig op de club. 
Oh ja, wat is beter: kampioen of 
promotie? (Geintje).  
We zijn super TROTS 

https://rtva.nl/2022/06/vrouwen-myra-

schrijven-historie-met-promotie/  

 

 

 

 

https://rtva.nl/2022/06/vrouwen-myra-schrijven-historie-met-promotie/
https://rtva.nl/2022/06/vrouwen-myra-schrijven-historie-met-promotie/


 

 

 

 

 

12 juni 

Als dan het feestgedruis is gaan liggen, staan de breedte teams al weer te popelen 

om hun laatste competitie wedstrijd te spelen. De laatste competitiedag voor de 

senioren. Met veel muziek een laatste pitcher van het seizoen, plezier, prachtig weer, 

BBQ en afscheid. 

 

Ondertussen in Enschede….SPECIAL OPYMPICS 

 

Een delegatie van onze G-Hockeyers was op de Special Olympics. Zaterdag en 

zondag presteren op “special” niveau. Het werd een prachtig weekend dat eindige 

met een Bronzen plak in poule 3. Gefeliciteerd!!! 

 

Twee weken van Selecties 

Twee weken lang worden de selecties gedaan voor de jeugd teams. Een grote staf 

van trainers, categorieleiders en onze MHA. Wie komt er in de 1e, 2e of 3e team.. Ben 

ik goed genoeg voor het topteam of toch niet….? En weet je wat? Het maakt geen 

enkel verschil. Plezier is de belangrijkste component van het hockeyspelletje.  En 

een van onze pijlers als club. 

Ook de H1 en D1 hebben enkele open trainingen om nieuwe mensen de kans te 

geven zich te laten Zien. En wie weet? Bij H1 zag ik enkele oud gediende ….dat zou 

wel leuk zijn. We zien het wel. 



 

 

 

 

 

 

Vrijdag 24 juni 

Laatste training van de Trimmers. 

En de trainer wordt op een originele 

wijze bedankt.  

 

 

 

 

25 juni 

Op het stadshart was er de jaarlijkse 

sportmarkt. Hier konden ouders en kinderen 

kennismaken met de verschillende sporten en 

dito verenigingen uit Amstelveen. Namens 

onze vereniging hebben Therese, Lara, 

Wessel en Marijke de stand ‘bemand’ . 

Ouders en kinderen  werden te woord gestaan 

en onder hen 12 potentiële leden (met name 

jongens) . Zo dat is een prima oogst! Bedankt 

allemaal!!! 

 

Oók op die zaterdag namen 

de Benjamins nemen samen 

met hun ouders afscheid van 

het seizoen. De trainers 

hadden diverse parcours en 

spelletjes uitgezet. De 

kinderen vonden het 

hartstikke leuk en de (groot-

)ouders hebben veel                                                    

geleerd van de hockeysport 

en zijn klaar voor het 

komende seizoen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oók op deze zaterdag sloten de G-Hockeyers het seizoen af met een hapje en 

drankje. Alle spelers waren er, ook zij die afscheid namen     . Prachtige woorden, 

prima bedankjes, een lekker broodje en klaar….Tot het volgende seizoen!! 

 

 

 

Oók op deze zaterdag de afsluiting van de barcommissie met de nieuwe 

coördinatoren Ellen, Babs en Nick (welkom alle drie!!!). De omzet ( die gelukkig 

weer goed was), het assortiment, de kansen en bedreigingen kwamen allemaal aan 

bod en werden besproken. Alle coördinatoren gaan het komende seizoen ons weer 

steunen. Behalve…want helaas namen we afscheid van Natalie R, want zij gaat D1 

managen. Leuk voor haar en minder leuk voor ons van de bar      . We wensen haar 

veel plezier en succes met de  dames in de overgangsklasse en bedanken haar 

enorm voor alle diensten die ze heeft gedraaid. Uiteraard worden allen 

barmedewerkers (dus ook het team van de TD’s) hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 

 



 

 

 

 

 

27 juni 

En maandag is de afsluitende Bestuursvergadering én de laatste competitie avond 

voor de bedrijfshockey maar dan is het seizoen echt voorbij (boekjaar van de club 

eindigt op de 30 juni).  

 

Seizoen 21/22 

Het was me een seizoen wel. Eindelijk vrij van de ‘C’-maatregelen, maar toch niet 

helemaal verlost. Met name in de eerste deel van het seizoen was de omzet op de 

zaterdag aanzienlijk minder. Ouders bleven niet hangen en dronken geen koffie of 

gezamenlijk limo met de kids. Dat mocht tijdens de corona periode niet. En blijkbaar 

moet men nog wennen. De omzet van de zaterdag in de tweede helft van het 

seizoen verbeterde wel iets. Ik hoop dat de zaterdagen weer gewoon gezellig worden 

Enkel andere feitjes: 

We hebben geweldige TD’s gehad; 

De AED is dit seizoen voor het eerst (in 13 jaar) gebruikt. Hopelijk hoeft dit de 

komende seizoen niet meer te gebeuren..; 

Nieuwe gezichten bij de MHA zorgden voor een nieuwe impuls;  

Na enige vertraging toch een nieuwe toplaag voor veld 4; 

Heren Veteranen C en Heren 5 (ex-pats) namen na 125 jaar afscheid van onze club 

    ; 

SintNicolaas kon helaas niet komen vanwege de coronamaatregelen (hopelijk dat 

hij het komende feest wel kan opluisteren; 

En een promotie  van D1 maakt het seizoen voor de vereniging wel weer heel 

bijzonder. Goed voor de uitstraling. Goed voor nieuwe impulsen;  

En dit seizoen was het één na laatste seizoen van uw clubhuismanager*) 

 

FIJNE VAKANTIE EN TOT IN AUGUSTUS!   

 

Bas 

 

*) Inderdaad 22-23 wordt mijn laatste seizoen. Ik zou graag in contact willen komen 

met kandidaten V/M die mij zouden willen vervangen zo vanaf mei/juni  2023. Ik ben 

de gene die de eerste gesprekken voert, het Bestuur besluit. Meld je aan op 

Clubhuismanager@hvmyra.nl  

mailto:Clubhuismanager@hvmyra.nl

