
 

 

 

 

 

Bas’BarBericht 

Januari 2021 

Nadat ik was bijgekomen van de vreselijke feestelijkheden (geintje: het was dodelijk 

saai), mocht de jeugd alweer gaan trainen. En vanaf eind januari ook weer 

onderlinge wedstrijden spelen. En als de club hockey faciliteert, faciliteren wij ‘eerste 

hulp bij blessures’ (zgn. EHBB). Het clubhuis is dan ook bezet. 

Ook zouden de senioren (met name de selectieteams) weer voorzichtig gaan trainen. 

Echter gooit de avondklok roet in het eten. Om hen toch wat ruimte geven, wordt het 

trainingsschema aangepast. 

Met alle maatregelen door ook nog eens de dreiging van muterende virussen, wordt 

het niet leuker. En dit is nogal zwak uitgedrukt. Het lijkt erop dat het clubhuis pas in 

de zomer weer open kan (hoop ik). Maar dan gaan we knallen. In de hoop dat jullie 

allemaal meedoen. Denk aan toernooien, TD’s, pubquiz, Dansation en zo meer.  

 

 

 

Want de club staat er niet meer zo sterk voor. En elke mogelijkheid voor inkomen 

wordt aangewend om ons weer fier overeind te krijgen. 

In het clubhuis zelf gebeurt niet zoveel. De stichting heeft ons laten weten dat de 

elektra moet voldoen aan de norm: NEN1010. En blijkbaar deed onze verlichting 

daar niet aan. Dus zijn we, samen met de stichting, op zoek naar een oplossing. 

  



 

 

 

 

 

De voorraad die over datum dreigde te raken hebben we zoveel als mogelijk in 

november en december 2020 als pakketten verkocht. Daarnaast heeft de Wijn-actie 

ook een extra centje in het laatje gebracht. Helaas was dit maar een druppel op de 

spreekwoordelijke plaat.  

 

   

Een minuut stilte bij de wedstrijd MC1 tegen MC2 voor het overlijden van de moeder 

van Lieke en Famke Poolman. De meiden speelden met rouwbanden (om hun kous). 

 

Geen Nieuwjaarsreceptie 

Dit jaar door corona is er geen Nieuwjaarsreceptie gehouden. Maar het bestuur heeft 

zich laten gelden met een prachtige digitale kerst- en nieuwjaarswens. 

 

Minidoeltjes 

Of we met z’n allen zuinig willen zijn met de minidoeltjes. Inmiddels is een aantal  

weer gemaakt. Het zou zonde zijn als we nu de reserves moeten aanspreken voor 

de minidoeltjes.  

  



 

 

 

 

 

Februari 

Jeugd blijft hockeyen 

Jongeren mogen gelukkig blijven sporten. En het weer laat het gelukkig toe. Op een 

enkele keer na. Voor de rest is het saai en helemaal met de avondklok.  

Winter 
Gelukkig laat koning winter even van zich genieten, niet op de velden, maar op 
sloten en plassen. Helaas maar kortstondig. De velden blijven nog even 
onbespeelbaar. 

  

Succesvol Nationale Hockey Kamp (NHK) 
Tijdens de voorjaarsvakantie was het NHK. Dit keer met 75 kids,mooi weer, een 
uitstekende, enthousiaste hockeystaff en mogelijk nieuwe leden.  
 
Hangjongeren 
In de dagen erna in de voorjaarsvakantie leek onze club op een schoolplein. Op alle 
velden werd gevoetbald en gechilled en… rotzooi achtergelaten. Peuken, kauwgom, 
chips, flesjes, papiertjes enzovoorts. Ook door leden van Myra. En dit is NIET de 
bedoeling. Begrijpelijk dat je in de vakantie wilt chillen, zeker als de zon schijnt en het 
leven al beperkt is. Maar jeugd trekt jeugd aan. Met name jeugd die het niet zo nauw 
neemt met de omgeving, de velden, de videotoren en de doeltjes. We hebben de 
politie gevraagd ons te helpen bij het vrij houden van de velden tijdens de uren dat er 
niet getraind wordt. En nu maar hopen dat ik niet meer als een boeman hoef op te 
treden.  
 
Versoepeling 1 
Jongeren tot 27 mogen weer gezamenlijk sporten! Eén van de versoepelingen die 
per 3 maart in is gegaan. De seniorenteams staan te popelen. En het is goed hen 
weer te zien op de velden. Op zondag 7 maart werden er zelfs onderlinge partijen 
gespeeld. Hèhè...eindelijk. 
 
Trainings-/wedstrijdschema’s 
Om de trainingen mogelijk te maken voor deze senioren, wordt het trainingsschema 

aangepast, want er is nog een avondklok.         Een hele puzzel voor het secretariaat. 

Jeugd en senioren…op 4 velden, maar dan tot uiterlijk 20.00 uur. Nou, ga er maar 
aanstaan. Dus hulde en applaus voor hen die steeds oppakken. 



 

 

 

 

 

 
Overleden 
Helaas werden we opgeschikt door het onverwachte overleden van categorieleider 
en vader Eric Kok. Het heeft ook impact op de club. Verslagenheid. We wensen zijn 
vrouw en zijn kinderen hoeveel sterkte!  
 
Paas Hock-ei-toernooi 
Gatverderrie, ook dit keer gaat het G-Hockey toernooi niet door. We hadden ons 
daar zo op verheugd. Zeker na het niet doorgaan van het feestje voor het 20-jarige 
bestaan van deze categorie. Het is een teleurstelling: wel hard (kunnen) trainen, 

maar geen toernooi.      

Nieuw, nieuw 
Nadat op 1 december vorig jaar Maarten en Annemarie hun zoon Hidde 
presenteerden, was het op 8 februari de beurt aan Erik en Michelle om hun zoon 
Sven te presenteren. Felicitaties aan de Myra-ouders. En we zien de jongens 
binnenkort wel op het veld… 

      

 Versoepelingen 2 
…senioren boven de 26 jaar kunnen weer met 4 op een kwart veld trainen. 

En er wordt onderzocht of er ook weer partijen gespeeld kunnen worden tegen 
andere clubs (AMVJ, VVV, HIC, Pinoké, Hurley, Amsterdam, MHCA), die alleen op 
fietsafstand zijn….dat kan weer interessant worden. 

  



 

 

 

 

 

MAART 
 
Herfst(?!) 
De storm van half maart heeft wat schade veroorzaakt. De velden lagen vol met de 
afgewaaide katjes van de bomen. Funest voor de velden. Onverwacht is er een 
boom afgebroken en op het hek van veld 2 neergekomen. Gelukkig heeft de 
gemeente de boom snel weggehaald. Het hek wordt ook binnenkort hersteld. De 
firma Zeldenrijk heeft inmiddels de velden weer schoon geblazen en geborsteld.  
Maar door de storm zijn ook reclamedoeken losgelaten en zijn trainingen 
geannuleerd. Gelukkig duurde deze ‘herfst’ niet zo lang. 
 

 
 
Streamen 
Jeugdwedstrijden (niet allemaal) worden gestreamd en kan men thuis op de eigen tv 
volgen. Hier MA1 tegen D1. 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

Prijsuitreiking GCA 
Geweldig dat onze kids zo’n bijzonder bedrag voor de club bij elkaar hebben 
‘geleurd’. Elk jaar weer wordt de GCA vanuit onze club door Corrie van der Toorn 
georganiseerd. Zij regeld ook de prijzen voor hen die de meeste loten verkopen. Zie 
hieronder (links) het resultaat. Mette Reitsma onze voorzitter reikt de prijzen uit. 
 

                                 
 
‘Ampikkelateurs’ 
G-Hockeyers helpen de club met het opruimen van zwerfafval. Door de wind van de 
afgelopen dagen, maar ook omdat leden en bezoekers het niet zo nauw nemen met 
hun afval, lag er voldoende. De club, en de clubhuismanager zijn er erg blij mee. 
Bedankt jongens (m/v). (PS Zij waren lekker eerder dan de landelijk ‘opschoondag’.) 

Versoepelingen 3 
Helaas (nog) geen echte versoepelingen vanuit het kabinet. De hoop was gevestigd 
op dat de avondklok zou verdwijnen, zo met de zomertijd, maar door de toenemende 
besmettingen wordt de avondklok slechts één uur verschoven. Dit betekent dat de 
trainingsschema’s opnieuw moeten worden aangepast tot 21.00 uur (per 31 maart). 
Succes Kees, Therese en Hans! Temeer dat de senioren weer met 4 mogen trainen 
en de animo daarvoor groot is. 

Voor de rest geldt: Even volhouden dus.  

En? Zijn jullie al net zo chagrijnig als ik? Ik probeer het zoveel als mogelijk te 

verbergen, maar af en toe….  

 

Nationale Vrouwen Dag (NVD) 8 maart 

Leuk dat interview op Nationale Vrouwen Dag met onze voorzitter. En daarmee 

verdween mijn chagrijn. Gelukkig maar. ((1) Amstelveen Sport - Berichten | Facebook) 

 

Nationale Hockey kamp 2 

Heb jij je al ingeschreven voor de mei hockeykamp? Het beloofd weer een enorm 

succes te worden, dus schrijf je tijdig in.  

https://www.facebook.com/AmstelveenSport/posts/4160747543935991


 

 

 

 

 

 

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 

 

En dan nog even dit:  

Het is niet de bedoeling dat men bier of iets dergelijks meeneemt naar een zondag-

wedstrijd of training. Want het is niet de bedoeling dat je blijft hangen na je training of 

wedstrijd….en zeker niet om samen een biertje te drinken. Het spijt me heel erg 

(maar niet heus), maar dit zijn nu eenmaal de afspraken in deze coronatijd.  

 

GOAL41 

In het laatste weekend van maart werd er nog een wedstrijd georganiseerd JD1-MC2. Niets 

bijzonders zou je zeggen. Maar elk doelpunt leverde geld op voor een goed doel. Kika voor 

de goals van de jongens en Spieren voor Spieren voor elke goal van de meiden. Leuk hè!  

De eindstand zo’n €900! Fantastisch initiatief. Kijk ook naar het filmpje van Jaap van de Weg 

op YouTube en alle posts op Instagram en Facebook. 

    

 

APRIL zal hetzelfde worden. En als iedereen zich nu eens houd aan de maatregelen…dan 

wordt mei (en daarna) wellicht wat vriendelijker. 

Barcoördinatoren 

Heel veel leden/ouders hebben mijn oproep-filmpje geliked. Super. Maar nog NIEMAND 

heeft het aangedurfd zich aan te melden. Wat zijn nou enkele uurtjes helpen? Bovendien je 

leert zo de club, de leden, de ouders en de kinderen kennen. Hoe leuk is dat?  

Wij hebben geduld, maar wacht niet te lang. Alvast bedankt 

 

We zien elkaar!  Bas 

https://www.nationalesportkampen.nl/begeleiden

