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Nieuwe en bestaande MyraCards
Nu met CVC code en een quick respons scan voor de KNIP-app. Om de oude passen te
koppelen is hier een instructie
Leden met een pas zonder CVC code kunnen ook op een iets andere manier hun pas
koppelen: https://help.twelve.eu/hc/nl/articles/218047803-Inloggen-als-bestaande-gebruiker
De MyraCards zijn nu nog gratis te verkrijgen achter de bar. Deze MyraCard is erg makkelijk
voor met name de kinderen, ze hoeven dan niet met een bankpas te lopen. En…. Wanneer je
oplaad via de KNIP app verdien je een bonus van 10%!! Hoe leuk is dat. Erg leuk zou ik
zeggen.
Laad ‘m op en spendeer! (goed voor de club

)

MHA
Was ik in het vorige bulletin vergeten te melden dat Erik Koridon stopt
met de MHA. Gezien zijn nieuwe leven (als vader) en zijn drukke baan
heeft hij gekozen om minder hockeyuren te gaan draaien. En hij kreeg
het aanbod van FIT waar hij D1 en de 8-tallen gaat begeleiden. Bedankt
voor de verdieping van de MHA. We gaan je missen!!
Er komt meteen een nieuwe structuur binnen de MHA die er voor moet
zorgen dat er nog beter wordt gecommuniceerd naar de TC, naar
bestuur, naar ouders, naar trainers en naar de kinderen. Charlie krijgt de leiding en zal zijn
team van de MHA binnen kort bekendmaken.

juli

Wat gebeurde er toen jullie al in de vakantiemodes waren:
1. De ballenvangers zijn hersteld en verhoogd. Dit laatste was nodig omdat er
gevaarlijke situaties ontstonden met ballen die over de hekken vlogen. Fijn dat dat
weer geregeld is.
2. Er zijn nieuwe doelen aangeschaft. Nu heeft elk veld prachtige goals en een extra
trainingsdoel.
3. We startte juli met drie activiteiten:

a. Meisjes van de
Schotse school
(Glasgow Academy )
waren een aantal dagen
in Nederland voor de WK
Hockey in Amsterdam/
Amstelveen. Tijdens de
trip deden ze ook MYRA
aan. Ze kwamen bij ons trainen, lunchen, wedstrijden spelen om vervolgens
naar de wedstrijd Nederland-Ierland te gaan kijken. Ze speelden tegen
MC1,2 en 3, die deels in de nieuwe samenstelling opereerden. Dat was te
merken… Na de wedstrijd nog even met team socializen (snackje en limo).
Weer een leuke
ervaring rijker. Bedankt
Charlie voor jouw hulp
om deze trip van de
Schotse dames een
succes te maken.
b. Maar dat was niet
alles. Al om 8:30
kwamen de eerste
ouders voor de “witte
rook sessies “ althans
zo heette het vroeger.
Het is nu meer een
kennismaking met de
nieuwe teamgenoten,
de ouders met de
trainer en de
categorieleiders. Het was erg druk bezocht! En dat was erg goed. Ouders
hoorden in het clubhuis de do’s&don’ts binnen de categorie van kind om
vervolgens buiten aan te sluiten bij het team. Uitstekend geregeld door de
TCJeugd o.l.v. Marijke Stenger. Dikke vette DUIM
c. En dat was nog niet
alles die zaterdag 2
juli. Want een
enthousiast
trimmersteam uit
Heidelberg (hè? Uit
Duitsland? Ja!) vond
het nodig om onze
trimmers uit te dagen
op ons veld 3. Wat
ontzettend leuk was
dat. Samen hockeyen,
samen koffie en
samen appelgebak.

Wass? Kein Bier?? Nein, weil die jugend auch spielte war es verboten bier zu
trinken
Schade.
Al met al een bijzondere (internationale) zaterdag waarop hvMyra haar visitekaartje afgaf.
Dank aan alle handjes achter de bar en in de keuken (Jet, Peter, Frida, Marjolein, Marjon).
Top! Oder auf Deutsch: Super! Or in Scottish: cheers!

18 juli Nationale Hockey kamp op Myra
Deze week waren
wij weer gastheer
voor de
hockeykamp van
Nationale
Sportkampen. Het
waren een leuke en
leerzame dagen.

Dit kamp werd begeleid door Myraleden en was daardoor extra speciaal.
Danique van der Veerdonk (Den Bosch Dames 1) heeft de masterclasses
verzorgd voor de hockeyers. Daarnaast hebben alle deelnemers een
gratis The Indian Maharadja hockeystick ontvangen. In oktober weer???

Ondertussen in Israël…
… werden de “Joodse Olympische Spelen”
gehouden. Er werd ook gehockeyd. Dat
weet ik, omdat Maccabi meiden tot 18 jaar,
bij ons hebben getraind en zich bij ons
hebben kunnen voorbereiden. Onder leiding
van Björn van der Dussen, (wie? de
trainer van H1 het komende seizoen?? Ja!
Die.) hebben de meiden fantastisch
gepresteerd. Sterker nog…ze kwamen terug met een
heuse Bronze Plaque!! Felicitaties zijn dus op hun
plaats. En natuurlijk speciaal aan de andere Myra
inbreng: Noa Mantel en Mindel vd Pieterman. Bij
dezen.
https://jonet.nl/teamnl-sluit-maccabiade-af-met-voetbalzilver-en-hockeybrons/

1 augustus Sportweek KinderRijk
Vanaf 1 augustus was Myra gastheer voor Kinderrijk. En dan bedoel ik niet de reguliere
kinderopvang, maar een heuse sportweek op de velden 2 en 3. Bijna 100 kinderen van de
verschillende vestigingen van Kinderrijk in Amstelveen hadden zich ingeschreven voor deze
sport en spel week. Onder leiding van Brechtje (van kinderrijk) en onze Tomas van Dijk werd
het een succesvolle week, die mogelijk op onze velden zijn vervolg zal krijgen. (leuke
inkomsten voor de club).

Geen eremetaal, wel een schat…
WK voor hockey-teams van 35 jaar en ouder en van 40 jaar en
ouder in Engeland. Helaas voor de dames die bij Myra (35+)
hebben getraind voor dit event. En jammer voor onze Saskia
van Dort (de Myra-deelnemer in dit team). En zoals de kop van
dit stukje al suggereert kwamen de dames terug met een schat
aan ervaring, gezelligheid, kennissen en nieuwe vrienden.

Voorbereidingen seizoen 22/23
D1 startte al op de zondag 7 augustus. H1 en D2 vanaf dinsdag 9 augustus en dan gaat het
echt (langzaam maar zeker) weer starten: seizoen 22-23. LAAT MAAR KOMEN!!

ZAH
En vanaf 22 juni was er elke woensdagavond een ‘inloop’ activiteit op Myra. Namelijk onze
ZAH (zomervondhockey) onder leiding van Carl Möller. Al weer de 17e editie en
dat is ook te zien aan de deelnemers van verschillend pluimage en van
verschillende clubs. Dan is ook de bar open en bij toerbeurten stonden Ruud,
Rob, John, Ed, Peter en Bas achter de tap. Het is dan zo goed te zien dat we als
club deze activiteiten mogelijk (blijven) maken. Hulde aan de deelnemers, maar
vooral aan alle mannen (helaas alleen maar mannen) die het hebben
georganiseerd

27 augustus Opening seizoen 22-23
Eindelijk we mogen weer hockeyen. De jeugd start met een “seizoens-opening” op de club.
Het is gelukkig iets minder warm dan de afgelopen weken. De velden en spelen worden ’s
ochtends vroeg al uitgezet. Het team is druk in de weer. Er zijn vrijwilligers geronseld die
hand en spantdiensten vervullen (veldcoördinatoren, spelbegeleiders, wedstrijdtafel,
barbezetting, lunchteam: GEWELDIG!!! DANK JULLIE WEL ALLEMAAL

De opening start met de jongste Myraleden samen met de
G-groep tot12:00.
De E8-tallen, C en D van stonden al te trappelen en
speelden tot 16:00 “krat-estafette”, golf, hockey, “levend
tafelvoetbal”, pijl en boog schieten en nog meer. Het was
onze sponsor en “buurman” Da Vinci die de dag extra smaak gaf.
En toen was het de beurt aan de B en A jongeren. Maar helaas is deze leuke activiteiten die
bedacht waren…uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de aanmeldingen (of moet ik hier
zeggen “Niet-aanmeldingen”) door o.a. oefenpotjes.

Bitje Happuh!!!
17 september a.s. in ons clubhuis wordt de mogelijkheid geboden op maat gemaakte bitjes
te laten aanmeten. Men is er van 10:00-14:00 uur

“Alles für die club” (naar Ernst Happel voormalig bondscoach Nederlands voetbalelftal)
Oh ja, dan nog even dit…meegenomen drank en/of etenswaren mogen NIET op de club
(hockeypark) worden genuttigd. Het komt voor dat trainers een ijsje meenemen voor hun
team. Da’s heel aardig, maar niet de bedoeling. Zie de Myra-huisregels op de website
(achter de inlog).

Méér dan 25 jaar lang…
Fabio Mazzoni, schoonmaker van beroep. En al
(meer dan) 25 jaar ingehuurd door Myra. Een
schoon clubhuis is essentieel voor de beleving
op de vereniging. Bovendien is het een visite
kaartje. Waarom Myra al zo lang Fabio inhuurt?
Omdat hij (en zijn vrouw Anna) de beste, de
betrouwbaarste, de ijverigste, de flexibelste en
de leukste “cleaner” is van de hele wereld. Hij
zou dit zelf nooooit zeggen. Zo is hij,
bescheiden en heel aardig. Daarom vonden we dat we hem even in het zonnetje moesten
zetten. Zijn jubileum was al weer enige tijd geleden maar door de corona periode was het
steeds uitgesteld. Attie en Ton Feldmann waren de “scouts die dit talent ontdekt hebben” en
reiken hem daarom namens de club een aardigheidje uit en bloemen voor zijn vrouw.
Dank je wel Fabio en dat je nog heel lang de binnen en buitenboel op Myra mag blijven
doen.

Wij zijn weer open (elke dag van de week)
Het is goed te vernemen dat we de barbezetting hebben opgelost voor dit seizoen. Op alle
dagen en tijdstippen dat er gehockeyd wordt is er barbezetting. Jullie kunnen dan terecht bij
de bar voor een hapje op drankje, maar ook voor een pleister, blessure-ijs een aspirientje of
een aai over de bol. Dus ook op de woensdag- en vrijdagmiddag. Dus schroom niet en kom
binnen.
En elk seizoen zijn wij (en WIJ, ZIJN MYRA) op zoek naar vrijwilligers. Dat lijkt steeds
moeilijker te worden. En waarom? Zonder vrijwilligers is er geen verenigingsleven, geen
vereniging, geen club. Meld je aan want wij zijn (samen) een ècht leuke club.

Fijn seizoen allemaal!!
Bas

