
 

 

 

 

 

BBB Oktober 2022 

 

Of kunnen we zeggen Bock-tober       Ja, vanwege het bockbier dat wij als 

vereniging op de tap hebben. Brand-, Kwaremont- en Brugse Bock. En 

gelukkig zijn er veel gasten en leden die het hartstikke lekker vinden. En in 

het kader hiervan vond ik deze wel leuk… 

 

 

 

7oktober Team-uitje 

 

Dames en Heren 1 hadden besloten samen hun team-uitje 

te organiseren. En waar kan dat beter doen dan in hun eigen clubhuis. Het werd een landen-

thema- pubquiz. Georganiseerd door Mexico streden Hawaï, Oosterrijk, Frankrijk, Schotland, 

China, Nederlant en Griekenland om de onnoemelijke eer. Het geheel begeleid door strenge, 

edoch rechtvaardige, arbiters uit Duitsland. Nederlant (ja, zo was het geschreven)  was 

overigens vertegenwoordigd door blauwe pieten en een heuse Bierheilige.  

 



 

 

 

 

 

Vrijdag training 

Die vrijdag werden de HO25-2, DO 25-5 en de trimmers verbannen naar het buitenterras 

onder het afdak. Zij werd “gecompenseerd” met een warme deken en een warm hapje… Het 

was nog lang onrustig aan de Sportlaan 31 te Amstelveen 

 

Dat weekend sluit ikzelf op de zaterdag het clubhuis af. Dat is voor mij voor het eerst. 

Normaal doe ik dat op de zondag. Op die zaterdag (7 oktober) draaien we een prima omzet. 

Nog net niet het oude niveau. Maar er is een stijgende lijn te ontdekken. Op de zondag 

sluiten 2 van onze nieuwe barcoördinatoren (Ellen Hoguer en Babs Kokkelkorn). Voor mij 

een vreemde gewaarwording om zondag gewoon thuis te zijn. Zeker met de uitstekende 

zondag-omzet die is behaald.  

 

Muziek in clubhuis 

Inmiddels is er een aansluiting (XLR) voor de telefoon aan de 

geluidsinstallatie. Zodat barteams hun ‘eigen’ playlist kunnen 

laten horen. Daarnaast wordt er nog gekeken naar een 

streamingdienst dat financieel aantrekkelijk is voor de club. Op 

de XLR kan overigens ook een dj-setje worden aangesloten 

voor feestjes.  

 

Herfst-Vakantie.  

Zaterdag geen en zondag slechts 4 thuis 

wedstrijden. Door de beperkte bezetting  is de keuken ook maar heel 

beperkt open. Gelukkig heeft iedereen er begrip voor.  

Ondertussen kan ik wennen aan de nieuwe beschrijvingen van de teams: 

Zoals HO 25 1 v/h HJ1 of H30 1 v/h H35+ A), of JO16 1, v/h JB1 

enzovoorts 

 

 

ATTENTIE:  Zuinig met de velden 

Het komt voor dat ouders/begeleiders met een beker 

koffie of thee het veld op lopen. Dat kan niet en dat 

mag niet. We zijn net even te Zuinig op onze 

watervelden. Dus neem geen koffie of thee mee het 

veld op. Bij voorbaat dank 

 

 



 

 

 

 

 

Goede koffie 

over koffie gesproken. Goede koffie is voor ons belangrijk. En 

al enige jaren hebben we koffie  en machines van de 

firma Fortune (UTZ en FairTrade  gecertificeerd). 100% 

Arabica bonen zorgen voor een heerlijke aroma en 

natuurlijk heerlijke smaak. Maar ja, dan moet het 

apparaat het wel doen….  Ëën telefoontje en de volgende dag is 

het weer gefixd. Gelukkig.  

 

 

Vakantie activiteit 

In de vakantie werd er nog wel gehockeyd. Alleen op de 

maandagavond (Bedrijfshockey), dinsdag D1,DO25 en 

D3, Donderdag D6, D2, H3 en trimmers en vrijdag de 

trimmers 

 

En 

natuurlijk 

op 

donderdag 

het 

jaarlijkse school-

hockey-festijn op Myra. 

Ook dit jaar weer perfect 

geregeld door de JEC 

(o.l.v. Noa Prins)  

AmstelveenSport (mede 

organisator) was onder 

de indruk over het 

verloop.  De bar en keuken werden dit maal gerund door Bas, Jettie, 

Chantal en Rob…Bedankt allemaal!! 

 

23 oktober 

Boys U16 Tauton UK tegen onze JB1 (BU16). De hele zondag maar één activiteit. Een 

school uit Engeland wilde zich meten met ‘onze’ jongens van dezelfde leeftijdscategorie. 

Een leuke partij die met een gezamenlijke lunch werd afgesloten 

 

En na dat weekend beginnen de reguliere trainingen weer 



 

 

 

 

 

Verkeerde timing 

In plaats van tijdens de vakantie, 

werd brug voor ons clubhuis nà de 

vakantie bewerkt en voorzien van 

een nieuwe anti slip laag. Dus 

konden we er even niet overlopen.  

Nu weer wel, dus laat de sneeuw 

maar komen… 

 

 
 
 

 
 
NOG HEEL EVEN…. 
 
De kinderen (en ouders) hebben al enorm goed 
hun best gedaan om veel loten te verkopen voor de 
Grote Clubactie, we zijn trots op jullie!  

  
Online en via de QR - code zijn er al 2261 loten verkocht. Er zijn ook al een paar boekjes 
ingeleverd. Samen verkochten zij 49 loten Een mooi totaal van 2310.  
Nog 690 loten, dan hebben we ons streefgetal bereikt. 
 
De lotenboekjes kunnen worden ingeleverd in de Grote Clubactie Schatkist op de bar in 
het clubhuis. In ieder geval moeten alle boekjes uiterlijk 5 november ingeleverd zijn, dan 
kunnen wij de loten gaan verwerken. 

 

28 oktober Train de Trainer 

Een vervolg op eerdere bijeenkomsten van de MHA. Nu over de hockey tactiek. Nu ook  

weer goed bezocht. Wat dacht je wat? De trainers worden steeds beter. Goed voor de kids!! 

Laatste vrijdag van de maand 

Elke laatste vrijdag van de maand komt het Myra 

BierGenotschap bijeen om een biertje te drinken en 

bij te praten over alles en nog wat. Zo had dit keer 

Piet Kooij het over zijn boek dat drie oorlogen vanuit 

het perspectief van zijn vader beschrijft.  

Vrije inloop en iedereen is welkom. Deze avond 

schoven Kees, Henk en Stephan aan. Gezellig!! En 

voor we het wisten was de Gulpener Bock soldaat 

gemaakt.  



 

 

 

 

 

Oeps….geen bestellingen geleverd 

Door omstandigheden was Sligro niet geweest (normaal altijd op 

vrijdag). En omdat de inkoper in het buitenland zat, moest er snel 

gehandeld en geïmproviseerd worden. Rondbellen van met de 

diverse partijen, smeken of ze zaterdag wilden leveren. Informeren, 

wachten, ophangen, terugbellen…uiteindelijk de belofte dat op 

zaterdag de zending zou komen. Wat gelukkig ook gebeurde. Poeh 

zeg!! 

 

29 en 30 oktober 

We starten weer op na de vakantie met een vol programma op zaterdag  en de ontvangst 

van de goederen geleverd 

door de Sligro. 

…en we eindigen zondag 

met een TD-tje voor met 

name de breedte teams,  onder het thema 

“Halloween”.  Een nieuw talent DJ kwam 

draaien (we zijn altijd opzoek naar vers DJ 

bloed):  DJ LoLeight en hij deed het fantastisch. 

Zo ook onze bezoekers. Heel veel van hen 

hadden zich van hun Halloween-kant laten zien. 

Zo ook de greepy bartenders. Bovendien was 

Willmijn jarig, Hoera! Daardoor was het nog lang 

onrustig, scary en creepy op het 

hockeypark.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

31e trap-onderhoud 

Qua timing niet handig, maar blijkbaar onvermijdelijk. De trap in de hal is opnieuw 

geschuurd, gelakt en voorzien van nieuwe anti-slip-strips. ‘Goed huisvaderschap’, zou ik 

zeggen. 

 

Bezuinigen 

Zoals al gemeld in mijn vorige barbericht, zullen we zuinig met de energie moeten omgaan. 

Zo hebben we met de stichting (huisbaas) besloten de verwarmingsketel zo af te stellen dat 

we door de week niet “instant” heet water hebben. Alleen tijdens de douch- momenten.  

 

 

31 oktober Algemene Leden Vergadering 

ALV. Dit keer om 19:30 uur en op een maandag om zoveel mogelijk leden de mogelijkheid te 

bieden om te komen en mee te praten over beleid van de club. Het gaat met name over 

spelende leden. En laten er daarvan nu erg weinig zijn komen opdagen… 

Maar goed, de definitieve cijfers vorig seizoen, begroting dit seizoen, invullen vacatures en 

andere beslissingen/besluiten stonden op de agenda. En snelle effectieve vergadering met 

een quorum om besluiten te mogen nemen.  

Decharge werd verleent aan het Bestuur dat een zeer lastige tijd achter de rug had, en dat 

van vandaag kan doorgaan met twee versterkingen in de gelederen. Namelijk een  nieuwe 

vicevoorzitter: de trainer van D1, Jeroen Buné. En een nieuwe penningmeester die de taken 

van Dennis Vogel overneemt: Reinoud Mensink, Keeper van H2, lid van de 

materiaalcommissie. Welkom en 

Succes mannen!! Dennis bedankt en 

fijn dat je de boekhouding blijft doen. 

Top.  

. 

Op de foto de mannen tijdens hun 

‘inauguratie’. Links Jeroen en rechts Reinoud 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Programma NOVEMBER en DECEMBER 

 

1. Half tot eind november: Pieten komen de trainingen verstoren 

2. 19 november Dansdation (zie QR-code voor kaart-verkoop) 

3. 20 november TD 18+ 

4. 02 december Pré-ski Party (toch??) 

10 december G-Hockey-Rules!!! 

5. 12 december “founders-diner” (Ere-leden en Leden van Verdienste) 

6. 16 december Trimmers Kerst-diner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot gauw 

Bas 

 

eventix.shop/3arn5d4w 


