
 

 

 

 

 

BBB Mei 2022 

 

1 mei 

Die zondag waren er slechts  twee Inhaalwedstrijden. En het clubhuis gaat dan open voor 

gastvrijheid voor de tegenstander, maar ook voor blessure ijs, een pleister of anderszins.  

Ach….kak! de eerste wedstrijd gaat niet door. Jammer dat dit niet was doorgegeven. Is 

getekend: “Jan met de korte achternaam”. 

 

2 mei 

Nationale Hockey Kampen start het 

mei-kamp. De kids leerden nog beter 

hockeyen, leerden nieuwe truukjes en 

hebben nieuwe vrienden gemaakt.  

Maar ook de British School of 

Amsterdam was aanwezig (jaja, nog 

steeds in uniform).  

En de werkzaamheden 

aan veld 4 zijn  

begonnen  

Dus vroeg op, hekken 

en clubhuis openen, 

mensen verwelkomen 

met een bakkie, 

afspraken maken en 

sleutels uitlenen. 

 

3 mei 

NHK dag 2, iets minder zon, maar nog steeds 

fantastisch hockey kamp weer. 

Kinderrijk heeft een sportdag op een ander veld. 

Kinderen van verschillende KinderRijk vestigingen 

mochten op onze velden hun sportdag houden. 

En de British School of Amsterdam was er ook weer, 

maar dan op  een ander veld.  

Zo is het gezellig vol op het hockey park. 



 

 

 

 

 

 

4 mei 

NHK dag 3 en laatste dag. Bram van Battum, Ties 

Klinkhamer, Laz Omrani en Valentijn Charbon 

hebben de afgelopen dagen masterclasses 

verzorgd voor de hockeyers. Ook hebben de 

deelnemers van het Tophockeykamp een 

loopscholing gehad van Wendy Visser. Daarnaast 

hebben alle deelnemers een gratis The Indian 

Maharadja hockeystick ontvangen. Super dagen!! 

En de British School of Amsterdam had nu meer velden tot haar beschikking. 

Dodenherdenking. En toch werd er getraind. Maar om 20:00 hielden 

de teams twee minuten stil en kwamen zelfs even van het veld af. 

Keurig. Zo hoort het.  

 

 

8 mei. Moederdag.  

Er zijn maar een beperkt aantal wedstrijden. Dus was er geen barindeling gemaakt. Au…dat 

heb ik geweten. Het was drukker dan verwacht. Gelukkig kwamen Jet, Rob en Peter me 

helpen en werd er door de gasten niets gemerkt. Er waren veel moeders aanwezig en ze 

straalden allemaal.  Alleen jammer dat zowel D1 als H1 punten hebben laten liggen. En door 

het mooie weer was  het nog lang onrustig en gezellig op de club.  

 

15 mei Zondag 

Dames 1 plaatst zich voor de play-offs voor promotie naar de overgangsklasse. Door een 

ruime winst op VVV en verlies van de nummer 3 in de competitie is D1 zeker van de 2e plek, 

ondanks de 2 wedstrijden die n0g gespeeld moeten worden. Een fantastische prestatie 

dames!! Complimenten. Op 2, 4 (en evt. op 6 juni zijn de eerste play-off wedstrijden 



 

 

 

 

 

Het was me het weekend wel. Op zaterdag viel op het laatste moment een coördinator uit, 

maar gelukkig  werd snel en adequaat opgevangen. Op de zondag zou de tegenstander van 

H1 kampioen kunnen worden, dus was er allerlei media en vooral supporter opgetrommeld 

om dit bij Myra te kunnen vieren. Dus gezellig druk, zeker na de resultaten van D1. Kijk, 

iedereen mag van ons kampioen worden….maar niet op ons terrein, dat doe je maar bij je  

eigen. En zo geschiedde het.Myra 1 – Alphen1   3-3….en nog  géén kampioenschap. Het 

bleef nog lang onrustig op Myra       (een week later werd Alphen thuis als nog kampioen) 

 

British School of Amsterdam 

Nog 3x komen ze onze velden gebruiken. En inmiddels is er een band opgebouwd. En wie 

weet verhuren we de velden nog vaker aan hen. 

 

We naderen het einde van de competitie. Kampioenen en promovendi vanaf de 

bar: gefeliciteerd.  

  

 

“Tante” An is niet meer. 

Maandag 16 mei is “tante” An op 93 jarige leeftijd overleden. 

An Lugten heeft vele jaren ons geholpen in de keuken en 

achter de bar. Na het verlies van haar man en zoon, was An 

erg lang alleen. Haar gezelschap vond ze uiteindelijk bij ons, 

de familieclub Myra. Een ongeval bevestigt deze bijzondere 

band: toen An haar schouder had gebroken kwamen Myra 

leden spontaan haar met een bloemetje verblijden. (zie foto is 

de fotogalerij). Na haar periode bij Myra heeft zij in (Myra lid) 

Martje Vermeer- Vlek een heuse hulp en steun gevonden. 

Bedankt Martje!   “Tante” An heeft nu rust en dat is mooi. 

 

ALV 17 mei  

Contributie en nieuwe kleding waren belangrijkste onderwerpen. De opkomst was weer 

prima en de vergadering heeft ingestemd met beide voorstellen. De vergadering begreep 

heel goed dat we alleen met elkaar de vacatures kunnen invullen. En nu maar hopen dat er 

daadwerkelijk mensen opstaan die vrijwilligers werk willen doen op en voor de club.  



 

 

 

 

 

20 mei Oplevering veld4 

Hèhè, veld 4 is weer tiptop in orde. Dit veld, 

dat van de Gemeente is (en wij huren het), is 

weer een “semi-water-veld”  geworden. Maar 

wel een van een nieuwe generatie en het 

bespeelt als een waterveld (aldus experts). 

Deze dag is de Gemeente (AmstelveenSport) 

samen met de aannemer langs het veld 

geweest om het op te leveren. Gelukkig, wij 

mogen er vanaf 21 mei op spelen. Nieuwe doelen komen ietsjes later. 

De officiële keuring van het veld doet de KNHB, en zal nog plaatsvinden.  

 

21 mei 

Myra G hockey en MeanWell deden mee aan de Drakenboot Race op de poel.  Het was hard 

werken, maar ook erg leuk en het weer was top (droog). Op het grasveld achter het 

Raadhuis waren veel standjes voor hapjes en drankjes.  Overigens de opa en oma van Bing 

en Pipa hadden de race gewonnen (maar dit ter zijde      ) 

         

22 mei.  

Afscheid nemen we van H35C. WAT???!! Sommige 

zijn al 126 jaar lid van Myra. Ja, het schijnt zo te zijn. 

Mannen die hier al jaren hockeyen houden er blijkbaar 

mee op. Het team valt uit elkaar en dat is erg jammer. 

Dat de emoties hoog opliepen is hier wel te zien      . 

Persoonlijk hoop ik dat de mannen nog af en toe een 

biertje komen drinken. 

 

 



 

 

 

 

 

Nieuwe trainer H1 

Nadat de vorige trainer van H1 het op het laatste 

moment liet afweten, werden we “gered” door de interim 

coach David Selier. David gaat zich weer richten op zijn 

carrière en voor het volgende seizoen is de nieuwe 

trainer/coach al bekend: Björn van den Dussen. Hier 

wordt de afspraak tussen Björn en de Mette namens de 

club bekrachtigd.  

 

 

26 mei  

Ondanks dat Myra 9 C-teams heeft, gaat het C-toernooi op Hemelvaartsdag NIET door. 

Waarom? Te weinig inschrijvingen!  Ook vanuit Myra? Helaas wel      

’s avonds een oefenpot voor de D1 tegen een team uit de promotie-klasse. Omdat deze 

oefenpot voor de play-offs was, waren er ook  ballenmeisjes (MC). En volgens mij, als 

toeschouwer, ging het hartstikke goed. D1 verloor weliswaar, maar hadden voldoende 

kansen gecreëerd.  En dat het goed ging geldt natuurlijk ook voor de ballenmeisjes.  

 

28 mei Zaterdag 

G1- Castricum en Myra MD1- Kraaien. Dat was het wat wedstrijden betreft. Geluidsinstallatie 

voor de play-offs testen met Thomas van Dijk. En nog een boodschapje doen voor de club bij 

de groothandel (IJ-wit gehaald      ). Om 13:00 uur weer alles dicht. 

 

29 mei SuperSunday 

Dames 1 en Heren 1 spelen hun laatste wedstrijd van het seizoen en we sluiten af met een 

TD -tje en een BBQ. Leuk is het dat er ook veel ex-D1 speelsters op bezoek zijn net als 

enkele oud (letterlijk) -H1 spelers. Ook zij blijven eten en even op de dansvloer. Bedankt 

Henriette voor dit initiatief, erg leuk.  



 

 

 

 

 

Helaas verloren de Mannen hun laatste wedstrijd,  

terwijl de Dames hun laatste competitie wonnen en 

dit als een goede generale beschouwden voor de 

play-oiff van 2 juni a.s. 

 

 

2 juni 

NOTEER: Donderdag avond 20:30 uur Myra D1 speelt hun eerste play-off wedstrijd 

THUIS  (best of three). Dan Zaterdag 4 juni UIT en indien nodig ook de maandag 6 juni 

UIT. De eerste klap is een daalder waard: KOMT ALLEN EN STEUN onze dames 1 

(plu’s en sjaals bij de bar te koop) 

 

De zomerkampen komen er weer aan. Een van de leukste is 

het zomer hockey kamp op Myra, georganiseerd door 

Nationale Sport Kampen. Schrijf je op tijd in voor een  week 

heerlijk hockey, nieuwe vrienden en vriendinnen in een 

vertrouwde omgeving.  

Van 18 t/m 22 juli 2022 (eerste week van de vakantie)  

 

 

Druk met de voorbereidingen van het Fam.Toernooi. Kom je kijken???  

 

We zien elkaar!! 

Bas 


