
 

 

 

 

 

 

BBB November 2022 

Het blijft nog even ongekend warm/zacht voor de tijd van het jaar.  

Voor het hockeyspelletje is het wel prettig dat het niet zo koud is. Maar het is wel gek deze 

relatief hoge temperaturen.  

 

4 november 

Biergenotschap ondervond deze temperaturen op hun “kroegentocht” in Amsterdam. Voor de 

2e keer organiseerde zij een kroegentocht door de 

Jordaan. Het weer was – zoals ik al meldde – warm 

en zij konden daarom bij de Pieper lekker buiten 

staan. Café De Pieper op de hoek van de Prinsen- en 

de Leidsegracht bestaat al sinds 1665. En zo zijn  er 5 oude kroegen bezocht, zijn er vijf 

speciaal-biertjes gedronken en is er één hamburger/friet gegeten.  

Oh ja, nogmaals: elke laatste vrijdag van de maand is er een bijeenkomst die jij gewoon kunt 

bijwonen. Op de tap: Oudaen Bock, Lellebel, Texel’s Bock, maar er is ook Kwak Amber of 

een Brugse Bok.  

 

8 november 

Maar ook voor Sint Nicolaas is het warm 

voor de tijd van het jaar. Wel begrijpelijk 

met die zware mantel, die warme mijter 

en die verschrikkelijk warme baard, zou 

ik denken. Maar ja… 

De meiden van de MD1 onderbreken 

de training om op de hoogte te blijven 

van de ontwikkelingen met betrekking 

tot de komst van de Sint. Ze kijken naar 

Dieuwertje en haar Sinterklaasjourmaal 

(mooi scrabble-woord) 



 

 

 

 

 

TrimmersToernooi op Rijgers 

Het thema van het toernooi was  “Molin 

Rouge”. Nou dat kun  je wel aan deze 

trimmersgroep wel overlaten. Met 

opgestoken haren, veel tule, netkousen, 

hoedjes en strikjes uiteraard gecombineerd 

met scheenbeschermers en 

hockeyschoenen (heeft u al beeld?) zijn ze 

niet zo ver gekomen. Maar aanwezig waren 

ze wel. 

 

Sinterklaas 

Wat is er toch aan de hand? Sint is inmiddels in het 

land…maar niet bij ons op de club. Gelukkig had hij heel veel 

pietjes gestuurd, die met de trainingen hebben geholpen.  

 

Weekend van 12 en 13 november 17ºC 

Heren 1 

Ons heren 1 team blijft winnen en staat stijf bovenaan en kan 

winterkampioen worden. Uiteraard wordt dit NIET gevierd 

want dit stelt (nog) niets voor. Zegt de criticaster       

Herfst 

Ja dan vallen ineens alle bladeren. Maar dan ook 

allemaal tegelijk. Gelukkig zijn er mensen die ons 

helpen de bladeren te verwijderen. Hier is Peter 

Boelsma bezig op vrijdagavond, om de velden voor het 

weekend weer prachtig te maken. Lekker bezig Peter!! 

“Ampikkelateurs” 

Zij die zo nu en dan het hele 

terrein (HockeyParkMyra, zoals 

het officieel heet) schoon 

houden. Met hun grijp-sticks en 

vuilniszakken ruimen ze ons 

zwerfvuil op.  Bedankt weer 

voor jullie hulp G-hockeyers!! En de club had hen “beloond” met 

heerlijke warme chocomelk mèt slagroom. 

 

 



 

 

 

 

 

19 november DANSATION 

Een feest 15 jaar geleden bedacht om de ouders van de zaterdagjeugd 

méér bij de club te betrekken. En ook deze editie was weer fantastisch 

geworden, ondanks dat de kaartverkoop eerst niet zo snel verliep. Op zowel de donderdag, 

de vrijdag als de zaterdag is de commissie bezig geweest het clubhuis om te vormen tot een 

heuse “Club Black&Gold”. Met ijsbakken vol met Champagne. Nou dan snap je het wel      . 

We horen alleen maar positieve reacties!! En goede motivatie voor het feest in november 

2023. We kunnen u overigens alleen maar sfeerfoto’s laten zien. Want… what happens at 

Club Black&Gold, stays at Club Black&Gold.  

We danken de organisatie onder leiding van Imka Bulters.  

   

 

Winter (!!) 20 november  

De Dansation-gangers hadden het zelf nog niet gemerkt, 

maar het werd die nacht echt héééél koud. Zo koud dat de 

volgende dag alle wedstrijden werden afgelast. Een team van 

deskundigen beoordeelden dat de velden op Myra niet 

bespeelbaar waren. Uiteindelijk was het alleen de wedstrijd 

van H1 dat doorging.  En daarmee was ook het geplande TD 

vervallen     . Zeg maar een Kosten/Baten verhaal.  H1 won 

overigens wel en staat nog steeds op het punt winter-

kampioen te worden.  

 

Gijs, Harm en Wessel 

(Bedankt mannen!!) 



 

 

 

 

 

Maandag 21 november  

Maandag was er een spontane instuif van 

voetbalfans. Zo’n 50 toeschouwers zagen in ons clubhuis het Nederlands Elftal winnen van  

Senegal. Een biertje, kannen limonade en lekkere pasta zorgde voor een gezellige sfeer in 

het clubhuis.  

 

Vrijdag 25 november 

Laatste vrijdag van de maand…dus Biergenotschap. Deze werd gecombineerd met de 

WK-wedstrijd tussen Equador en Nederland. Een teleurstellende wedstrijd, maar de 

avond was zeer geslaagd, mede door de aanwezigheid van twee geblesseerden 

(waarvan er één in een rolstoel werd binnen geduwd). Goed jullie weer te zien, mannen! 

 

26 en 27 november Wat het laatste competitie weekend zou zijn 

Voor de jeugd was het de laatste veld competitieweekend. Met veel winterkampioenen. We 

wensen iedereen veel plezier in de zaal en ….tot ziens in 2023!! 

Oh ja…bedankt Sinterklaas (of moet ik gewoon Heren E2 zeggen). 

Hartstikke leuk! 

Voor de senioren was het maar deels de laatste veld- competitie -

weekend (hier D6 

hun laatste bardienst 

in stijl! Lekker meiden en bedankt voor de 

sfeer. … 

en H1 is inderdaad winterkampioen 

geworden tegen hun directe concurrent 

Groningen. Hulde mannen…en nu 

doorzetten. 

Op de laatste dagen van november en op 4 

december zijn alle in haal wedstrijden 

gepland (van de 20e november)  



 

 

 

 

 

  

 

• Op de maandag werden niet alle wedstrijden gespeeld door de dichte mist die avond 

• Op die (zelfde) maandag werd er ook een nieuw initiatief gelanceerd: namelijk in 

inloop-ochtend voor oud-leden en ex-leden, om even bij te praten en de laatste 

ontwikkelingen te volgen van hun cluppie Myra. Deze eerste ochtend werd druk 

bezocht. En natuurlijk mis het volgende inloop-ochtendje weer gepland en wel op 30 

januari 2023. 

• ’s middags was het afscheid van de markante persoon Wil Jansen. 

 

Laatste Barbericht 2022 

Voor veld-hockey is het nu winterstop. Maar de Zaal-hockey gaat volop aan de gang 

In december is er een enkele activiteit op de club. Te weten:.  

2 december (er zijn nog enkele kaarten) Aprés-Ski feest 18+ 

3 december uitreiking aan verkopers van de GroteClubActie 

10 december WinterWonderland voor de G-Hockeyers 

16 december Knallend kerstdiner Vrijdagtrimmers 

  

Januari 2023 

Safe the date  08 januari Nieuwjaars-borrel (16-19 uur) 

24 januari Hart van Myra Diner 

30 januari CaptainsDiner 

 

Mijn opvolging…. 

Niet iedereen weet dit, maar mijn job is de leukste baan in dienst van de club. Een betaalde 

baan dus. Een baan, waarbij je alle facetten van de vereniging leert kennen. En afhankelijk 

van je eigen skills ben je er tijdens het seizoen meer tijd mee kwijt, om buiten het seizoen op 

een lager uur-niveau onderhoud en dergelijke te doen. Organiseren, motiveren en delegeren 

zijn belangrijke eigenschappen die je moet hebben om deze baan samen met een groep van 

vrijwilligers te kunnen realiseren. 

De ideale kandidaat? Hij of zij die het met verve wilt oppakken. Iemand als niet werkt, maar 

nog niet klaar is met werken. Of iemand die het combineert met andere werkzaamheden.    

Wil je meer weten. Er is een functiebeschrijving op te vragen. (clubhuismanager@hvmyra.nl) 

Ik zou de baan graag willen overdragen in de maanden april, mei en juni. 
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Rest mij jullie een goede feestmaand te wensen. 

 

Het volgende BarBericht zal wel even op zich laten wachten. Tot dan! Tot volgend jaar! 

 

 

Bas  


