
 

 

 

 

 

BBB November 2021 

 

Nou, nou, nou wat een maand was november. Een maand om maar gauw te vergeten. 

Toch probeer ik jullie 

chronologisch door de 

gebeurtenissen van november 

heen te loodsen 

 

2 november  

Weer een persconferentie 

over de toenemende druk op 

de zorg. Ik ben benieuwd. 

Maar we moeten ons niet gek 

laten maken. Gebruik je 

gezonde verstand, zou ik 

zeggen. Blijf weg wanneer je 

je niet lekker voelt (snip 

verkouden ) en hou je aan de maatregelen. Na ampel beraad heeft het Bestuur besloten de 

nieuwe maatregelen (o.a. de corona app check) te gaan handhaven op de club.  

“Samen met de bond geloven wij dat sporten en gezelligheid van het verenigingsleven ook 

bijdraagt aan een goede gezondheid. We zijn daarom blij dat de Tweede kamer heeft 

besloten om het sporten zelf voor iedereen toegankelijk te houden. Ook toeschouwers zijn 

gewoon welkom. Het dringend advies is wel om langs de lijn en in de dug-outs voldoende 

afstand te houden. Laten we de komende weken genieten van de sport en de gezelligheid”, 

aldus de voorzitter Mette 

En dat eerste weekend verliep dan ook zonder problemen. Een deel van de bardienstbezetting 

wordt gebruikt voor de coronacheck aan de deur. Het liep allemaal uitstekend, zonder enige 

problemen of discussies. Prima allemaal en bedankt…nog 4 weekenden voor het kerstreces  

 

Heftige ervaring 1. 

Een van onze leden was gevallen (hartstilstand)…moest worden 

gereanimeerd…werd vakkundig verzorgd en… binnen een mum met de 

ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Poeh! Inmiddels gaat het wat 

beter met hem, goddank. En dit door het zeer adequaat optreden van 

verschillende mensen op de club. Wij zijn natuurlijk iedereen dankbaar 

voor hun directe en indirecte hulp aan dit vreselijke incident en deze 

heftige ervaring.  En natuurlijk verdere beterschap en herstel voor de 

gedupeerde gewenst.  

 



 

 

 

 

 

Gratis Fruit mede dankzij Coop 

Myra biedt al enige jaren gratis fruit aan voor 

de jeugd op de zaterdagen. Dan staan er 

fruitschalen op de bar met een appeltje, 

banaantje of mandarijntje. Snaaien is prima, maar niet alleen 

snoep, vinden wij. Pak maar, want het is lekker en gezond. Fijn 

zo’n sponsor. Dank je Coop.  

 

Dieptereiniging velden 1,2 en 3 

Ze waren er aan toe. Algen, dode bladeren en vuil gaat in de mat 

zitten en wordt er verder ingelopen. Maar nu zien de velden er 

weer uit als nieuw. Door een speciale behandeling van diepte 

reiniging zijn de velden weer schoon gespoten en gezogen. De 

lijnen zijn weer spierwit en het ‘gras’ is weer helder groen.  

 

12  november 

Persconferentie 2 

Nou daar gaan we weer…. Aanscherping van de 

maatregelen om het virus te beteugelen. Okay…het is 

niet anders. Geen ouders/toeschouwers meer langs het 

veld, maar wèl welkom in het clubhuis (QR check), en  

de bar moet om 20:00 uur dicht. Hè jammer nou. Met als 

gevolg dat we in overleg met het Bestuur hebben 

moeten besluiten dat de geplande festiviteiten, zoals het TD en Veiling-Food-Festival, NIET 

te laten plaatsvinden. Gatverderrie.  

 

12 en 13 november Train-the-trainer 

Op de avond van de conferentie was er 

tevens een aanvullende sessies voor de 

jongste trainers en de ouder/ coaches. Onze 

MHA was er weer druk mee. Er wordt 

uitgelegd wat er verwacht wordt van de 

trainers. Met een duidelijk flyer wat er dit 

bekrachtigd. Prima MHA!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13 november 

De zaterdag verloopt prima. Ouders achter de bar, één bij de deur om de QR code te 

scannen en te controleren. Het is de laatste dag dat ouders mogen komen kijken. Vanaf 

morgen (14 november) mogen er geen toeschouwers meer langs het veld. Het is dus lekker 

druk in het clubhuis. 

 

Heftige ervaring 2 

Een ferme botsing bij de JA1. Dat gebeurt wel vaker, maar als een van de spelers dat even 

‘out’ is en vervolgens wartaal uitkraamt, gaan alle alarmbellen 

rinkelen. Zeker bij de ouders die aanwezig waren. Lang verhaal 

kort: naar het ziekenhuis en inderdaad een hersenschudding. 

Gelukkig geen verdere hersenschade volgens de scan. Weer 

een heftige ervaring. Het gaat al beter met het slachtoffer. Maar 

even geen training en of wedstrijd. (red: inmiddels heeft hij weer 

meegetraind)  

 

 14 november TD  

De laatste zondag dat H1 en D1 thuis spelen. En dus een goed 

moment voor een feestje. Oorspronkelijk bedoeld als LadiesNight met 

een vrouwelijke barbezetting en vrouwelijke DJ. Maar ach …door de 

maatregelen hebben we alles en iedereen moeten afzeggen. “Wat in 

het vat zit, verzuurt niet” is de uitdrukking. Dus gaan we het (ooit) nog 

eens uitvoeren. 

Desondanks was het die zondag erg gezellig in het clubhuis. Iedereen 

werd gecheckt en vele bleven ‘hangen’ om Max tweede te zien 

worden in de F1 wedstrijd in Brazilië. Daarna meteen naar huis, want om 20:00 moeten we 

dicht (alleen de bar en keuken dan). 

 

Diversiteit 

Dat we een bijzondere club zijn ervaren we dagelijks.  En wat mij opvalt is dat wij steeds 

meer een afspiegeling zijn van de maatschappij. Myra krijgt steeds meer leden van andere 

pluimage. Dan doel ik niet alleen op komaf (andere roots, andere kleur, andere cultuur), 

maar ook kennen wij gendervarianten. En bij ons speelt dit allemaal gewoon door elkaar en 

met elkaar. Leuk hè! #Wij zijn Myra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

24 , 27 en 28 november Sinterklaas  

Ach, wat jammer. Door de corona-perikelen 

moesten wij het dit jaar doen zonder de 

Goed Heiligman. Gelukkig waren de 

zwarte-pieten en de kleur-pieten en de roet-

pieten en de zeur-pieten en de pepernoten-

pieten er wel (hoewel zij niet groter waren 

dan de kinderen) . Het was weer een leuke 

happening! Met dank aan de JEC die het 

weer uitstekend hebben geregeld. (ik ben 

benieuwd wat ik in mijn schoen zal vinden 

op 5 december)  

En deze mag je zelf inkleuren…. 

 



 

 

 

 

 

Scoren voor India (en hoe!!) 

In het weekend van 20 en 21 november is er geld 

ingezameld voor een goed doel. De Bovelander Foundation 

zet zich in om kinderen, jongeren en jongvolwassenen in 

achtergestelde gebieden van India zich te laten ontwikkelen. 

Daarvoor worden hockeyprogramma’s en social- en life skills 

programma’s gebruikt die inspelen op de lokale 

problematiek. Met het ingezamelde geld kunnen ze extra 

scholen en dus extra kinderen toevoegen aan dit 

programma.  

En….de winnaars zijn…….de kinderen in India!!! Omdat 

onze G2 een geweldig bedrag bij elkaar had gescoord! En 

samen met de andere jeugdteams gaat Myra een bedrag van meer dan  € 1500 overmaken 

aan de Bovenlander Foundation. Hartelijk bedankt allemaal!  En de G2 krijgt omdat zij het 

grootste bedrag hebben ingezameld, in maart 2022 een training van een van Nederlands 

elftal spelers….wie? Da’s nog een verrassing. 

 Meer info: https://bovelanderfoundation.com/nl/projecten/khunti/ 

 

Heftige ervaring 3 

20 november. Kom ik op de club…staat er wéér een ambulance. 

Dit maal omdat een van de G-hockyers niet goed was geworden 

en even buiten bewustzijn was geweest. Dus wéér schrikken. 

Ook hier is uitstekend en snel gehandeld. Het slachtoffer in 

kwestie is in de ambulance onderzocht en kon gelukkig gewoon 

naar huis.  

Laten we afspreken dat dit het laatste incident is geweest.  

 

 

26 november Persconferentie 3 

Het virus blijkt onnavolgbaar en (vooralsnog) ongrijpbaar. Door de 

sterk oplopende besmettingen en de maatschappelijke druk, voelde 

het kabinet zich gedwongen de bestaande beperkingen, nóg verder 

aan te halen. Voor ons als vereniging hebben deze maatregelen een 

beperkte invloed. Althans zou je denken, omdat het einde seizoenshelft is. Maar de 17:00 

regeling hakt er in als het gaat om de zaal-trainingen.  Wat gaan we daar nu mee doen? De 

KNHB is in overleg met het kabinet, anders wordt het oefenen op de velden….voor de 

zaalcompetitie. Even afwachten op de communicatie van de TC en het bestuur.  

 

 

https://bovelanderfoundation.com/nl/projecten/khunti/


 

 

 

 

 

MyraBierGenotschap 

Voor 20:00 de vergadering afsluiten van het 

BierGenotschap? De 17:00 maatregel gaat 

zondag pas in …dus moet het kunnen. De 

vergadering was dit maal volledig. Er waren 

belangrijke en minder belangrijke zaken te 

bespreken en daarover te besluiten. Nog 

een heerlijk biertje (Oudaen Bok en 

Kwaremont Bock) en dan naar huis…. 

 

 

27 november Veilig Food Festival 

Inmiddels is het een jaarlijkse traditie dat H1 en D1 een veiling 

organiseren. Nou ja, jaarlijks. Vorig jaar is het niet doorgegaan 

vanwege dat nare virus…maar óók nu niet      

“Elk nadeel heb z’n voordeel” zou Cruijff gezegd hebben. Want 

jullie hebben nu extra tijd om nog méér te sparen en dit 

vervolgens uit te geven op het moment dat de veiling weer mag. 

Dus… 

 

28 november 

De laatste competitiezondag voor de winterstop. Sommige wedstrijden waren om 17:00 uur 

afgelopen. Uiteraard konden ze nog één biertje halen bij de bar, maar daarna was het echt 

“schluss”.  (p.s. er is nog een klein inhaalprogramma op 4 en 5 december) 

 

  

30 november. Verkopen sluiten. We hebben nu al bijna 2600 loten verkocht. Wat een 

prachtig totaal en we zijn nu nog de laatste boekjes aan het 

invoeren.  Dit wordt weer een super bedrag voor onze mooie 

vereniging HV Myra. Corrie van der Toorn verwerkt de laatste 

boekjes en zal in afstemming met het Bestuur een datum afspreken 

om de beste verkopers te huldigen. En bij dezen bedanken we 

Corrie voor de jarenlange inzet voor de GCA. Dank je wel!!!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zaalhockey 

Als de maatregelen niet verder worden aangescherpt gaan we de zaal in. De ZH commissie 

is samen met de MHA druk bezig geweest beschikbare zalen te vinden, zodat we vóór de klok 

van 17:00 kunnen trainen. Het was een hele puzzel. Maar vooralsnog gaan we gewoon de 

zaal in. Het clubhuis is dicht tot februari 2022. 

 

Op de valreep 

30 november. Morris Freddy ziet het daglicht! De zoon van Nick en Milou Beukering. Uiteraard 

feliciteren we hen! (en eigenlijk ook al die andere Myra leden die “geworpen” hebben dit jaar. 

Ook hen feliciteren we… uiteraard). 

 

Inflatie: 

5,6%! Oei, daar moeten we wat mee… 

 

Zo….alweer het laatste barbericht ?van 2021 

Alle narigheid en beperkingen maken deze maand niet een van de leukste. Gelukkig zijn de 

heftige ervaringen weggeëbd en is het goed afgelopen met de ‘gedupeerden’. Maar goed. Het 

is wel de laatste van dit krankzinnige jaar. Vinden jullie ook niet? Ik lees af en toe in een boekje 

van columnist Theo Holman over de eerste dagen van de Corona periode. Weird! Inmiddels 

zijn we nu al 2 jaar lang “mensen met een beperking”. Daar zullen en willen we niet aan 

wennen. Toch moeten we volhouden (een pandemie heeft een cyclus van ca 4 jaar…) en ons 

aan de maatregelen houden. Dat is de enige wijze om hier met elkaar uit te komen. Iedereen 

sterkte en alvast een wens voor het volgende jaar: blijf gezond, geniet van het leven 

 

.  

Een goede en gezellige 

feestmaand gewenst! Tot 

volgend jaar.  

Bas 

 


