
 

 

 

 

 

BBB Oktober 2021 

 

De haard is al weer aan. Een knus gebeuren. Kinderen die zich te goed doen 

aan de warmte in de hoop dat hun kleren drogen, na een regenachtige training. 

 

1 oktober Ouder coaches 

Hoe leuk is dit. Myra Hockey Academy 

begeleidt de ouders die coach/trainer zijn van 

jeugdteams. Je helpt je kind door te coachen 

en je helpt ze zelfs met de  training. Maar je 

weet niet wat er eigenlijk wordt verwacht. 

Charlie, Nino, Erik en Thomas gaven daarom 

een presentatie. Wat wordt er van je verwacht. 

Wat moeten kinderen in bepaalde 

leeftijdsklassen leren en wat nog niet, hoe 

maak je het spel inzichtelijk. Wanneer 

kinderen daarin een “zeg” hebben, onthouden 

ze dat beter.  Enzovoorts. De ouders waren er 

blij mee. Zo kunnen ze verder.  

 

5 oktober Pizza 

Na de training een team ”uitje” met de heerlijke pannenkoeken van de 

NYP. Pizza’s dus. En de ouders een lekkere borrel. Bij ons kan dat, 

want wij zijn Myra! 

 

 

10 oktober TD 

Die zondag was de spanning niet alleen op de 

velden te voelen. Ook in het clubhuis was er een 

gezonde spanning. Vanwege het eerste TD sinds 

lange tijd. En in de loop van de dag bleek dat het alleen maar beter kon 

worden omdat D1 en H1 hun wedstrijden hadden gewonnen. In het 

clubhuis was alles in gereedheid gebracht en de DJ set was opgebouwd. 

Na de bardiensten van de teams (goed gedaan!! en bedankt nog) kwam 



 

 

 

 

 

het TD team het overnemen. Met als nieuweling 

Theo Zonneveld. En vanaf dat moment was het 

buffelen en alleen maar buffelen. DJ Chip begreep 

hoe je een TD moet draaien. Met een huis vol 

enthousiaste mensen en een super team achter 

de bar was het eerste TD geslaagd. Ondanks de 

coronacheck en de leeftijdscheck. Het TD was zò 

succesvol, dat er op een geven moment zelfs 

geen bier meer was. Gelukkig was dit aan het eind 

van de avond en hebben we dit kunnen 

ondervangen.  

Iedereen hartelijk bedankt voor de initiatieven, de hulp en natuurlijk jullie bezoek. Op naar het 

volgende TD (14 november, thema: 

Ladies Night) 

 

 

11 oktober après TD 

Ja, dat is het nadeel als je een feestje 

geeft. Je moet daarna ook opruimen. 

Gelukkig hebben wij Fabio. En samen 

met hem is er ontzettend hard gewerkt, 

zodat bij de eerste trainingen op de 

maandag niets meer te merken was 

dat er een feestje was geweest….nou 

ja, op de geur van verschraalt bier na 

dan.  

 

 

Intussen… 

We maken ons op voor de volgende activiteit. Het AB feest van vrijdag de 15e. Georganiseerd 

door “Sticks Events” . De laatste afspraken, barbezetting en de inkoop. Het evenement was al 

aangemeld bij de Gemeente. 

 

11 oktober MHA Clinic op de Horizon 

Alle hulde voor de Myra Hockey Academy. Zij hebben maandag de 11e een clinic 

gegeven aan kinderen van basisschool de Horizon. Enthousiaste Charlie Haigh: “Yes, 

it was quite nice actually. We have the opportunity to do two more clinics. We are very 

pleased to get this chance of making kids aware of the fun site of our sport. Hopefully 

it pays off. And I like to thank the headmaster of this school” .  Vrij vertaald: het was 



 

 

 

 

 

fantastisch. Samen met Thomas van Dijk gaf Charlie Haigh deze clinic en de kids vonden het 

hartstikke leuk. En mogelijk volgen er nog meer clinics.  En Charlie bedankt het schoolhoofd 

voor de gelegenheid. 

 

Veld-4 afgekeurd 

Er zijn problemen met veld-4. Door karig en achterstallig onderhoud is het veld in slechte staat. 

Wij zijn bezig met de Gemeente en AmstelveenSport om hier verbetering in te brengen. 

Hopelijk gebeurt dit. Maar voorlopig is het veld te gevaarlijk, zeker bij vochtig weer. In de zomer 

2022 wordt de toplaag sowieso vervangen door AmstelveenSport. 

Ondertussen zijn de technische commissies samen met de MHA druk bezig de trainingen 

opnieuw in te delen over de 3 watervelden. Dus…heb een beetje consideratie s.v.p. Bij 

voorbaat dank! 

 

Ton gevonden voorwerpen 

Nou ja, voornamelijk kleding*)….en wat voor 

een kleding. Merken en niet de goedkoopste. 

Met de afgelopen “oogst” was de kledingbank 

erg blij…..maar ook nu weer is de ton aan het 

vol lopen. Dus als je wat mist kom kijken of er 

iets van jou tussen zit! Anders gaat het weg. En 

voor alle duidelijkheid…. Het bestuur neemt 

geen enkele verantwoordelijkheid over vergeten 

of verloren voorwerpen. Oh, maar dat wist je al.  

*) echt waardevolle voorwerpen worden 

kortstondig achter de bar bewaard. 

 

 

15 oktober AB Feest 

Ook voor onze oudste jeugd werd er weer een feestje georganiseerd. Via 

Sticks Event dit keer. Zij hebben veel ervaring in het organiseren van 

dergelijke feesten. Via de sociale media (en in het clubhuis) is er 

campagne gevoerd. Circa 300 jeugdleden konden genieten van top DJ’s 

die elkaar afwisselden. Onze JEC (Jeugd Evenementen Commissie) stond 

aan de zijlijn, maar hebben er veel van opgestoken (denk aan beveiliging, 

controle op leeftijd, uitdelen van bandjes na de check van de corona app 

enz).  

Met een uitstekende line up (DJ Julius, DJ Jorn, DJ Jartanox en DJ Anthony) en als klapstuk 

werd het geheel gehost door (genomineerd voor de Televisierring voor MocroMafia) Marouane 

Meftah.  



 

 

 

 

 

Een juiste barbezetting van Marjolein, Marjon, 

Frida, Jaap en Peter zorgden voor een passende 

sfeer.  

Maar eerlijkheidshalve moet gezegd dat er te 

weinig Myraleden waren…. Dus het volgende AB 

Feest, weer gewoon onder leiding van onze eigen 

JEC. 

 

 

 

Vakantie 

Poeh….Lekker even nix. Dat geldt helaas niet voor mij of anderen achter de schermen, maar 

voor jullie is er even geen training. Dus opladen voor het sluitstuk van 2021.  

 

 

Snoeien. 

De gemeente is al een aantal keren gevraagd om te komen snoeien. Vooral langs veld-1. Daar 

groeien de bomen al weer boven het speelveld. En nu….ja, nu vallen ze uit en ligt het veld 

onder de bladeren. Wat niet goed is voor de kwaliteit van de grasmat. Even afwachten of en 

wanneer het snoeien gaat gebeuren… 

Dat brengt me op een vacature vanuit de stichting. Men zoekt iemand die opzichter/uitvoerder 

wil worden van het terrein en de materialen (zoals doelen, slagplanken, hekken). Ik zou 

zeggen: kan je een beetje met mij samenwerken….dan moet je maar snel solliciteren 

(henk.schmidt@gmail.com) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

18, 19 en 20 Oktober Nationale Hockey Kamp  

Ook deze editie van Nationale Hockey Kampen was weer 

succesvol. Over drie dagen 109 kinderen die op fijne wijze de 

kneepjes van het hockey leerden. Het waren een leuke en 

leerzame clinicdagen. Laz Omrani (Hurley Heren-1 en voorheen 

Den Bosch H1) heeft iedere dag een leerzame masterclass 

verzorgd voor die dag geldende clinic thema. Dit gaf een enorme 

kwaliteitsimpuls aan het kamp voor zowel het niveau van de 

begeleiding als voor de kinderen. 

 

 

 

21 oktober Schoolhockey 

Aansluitend op het hockeykamp was het jaarlijkse 

schoolhockey toernooi weer op Myra. Diverse 

basisscholen streden om een sportiviteitsprijs en 

natuurlijk de overwinnaarsbeker, het vaantje èn medaille. 

Oh ja, de toeloop van de ouders, juffen en meesters en 

kinderen moest natuurlijk wel in goede banen worden geleid. 

Gelukkig heeft Myra de JEC (Jeugd Evenementen Commissie). 

Onder leiding van Noa Prins was de JEC een geoliede machine 

en werd de dag – ondanks het vele regenen – een fantastische 

dag. En vele bedankjes aan hun adres was dan ook zeer terecht!! 

Goed gedaan meiden!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 oktober Bestuursvergadering 

Tijdens de interactieve ALV, waarin de begroting voor dit seizoen is goedgekeurd en het 

Bestuur nog steeds op zoek is naar 3 Bestuursleden, werd ook de nominaties voor Lid van 

Verdienste goedgekeurd 

 

Lid van Verdienste 

Ed van Batum, behalve hockeyer, ex-scheidsrechtercommissie, 

Dansation commissie en Biergenotschapslid, doet Ed al heel lang de 

inkoop voor de bar. Al vanaf 2005 met precisie en toewijding koopt hij 

in, ontvangt en controleert hij de leveringen 

en zorgt dat de marges voor de club 

aantrekkelijk blijven. 

Jeroen Westram loopt ook al jaren mee, en sinds hij verbonden 

is aan onze stichting is hij zijn gewicht in goud waard. Alle 

zaken met betrekking tot de opstal van onze vereniging. Denk 

aan de nieuwe velden of de led verlichting in 

het clubhuis en langs de velden.  

En dan Kees van Mierlo, niet alleen al 55 

jaar lid van Myra, maar ook al die tijd 

verschillende vrijwilligers functies gehad. 

Dat is niet alleen bewonderenswaardig, 

maar toont ook de ware Myraman.  

Heren: gefeliciteerd!!  

 

 

29 oktober BockBieravond o.l.v. Biergenotschap 



 

 

 

 

 

Helaas kon de initiatiefnemer zelf niet bij de Myra BockBieravond 

aanwezig zijn. Beterschap Rob!!. John nam de honneurs waar (en 

hoe!). Een gezellige avond met gasten die we op de vrijdag niet vaak 

zien. Zo’n dertig ‘man’ genoten van de GulpernerBock, Texels’Bock, 

Kwaremont en de AmstelBock….en een borrelhapje.  

Voor herhaling vatbaar. 

 

31 oktober  

Op het oog een normaal wedstrijdzondag. Tot dat op 

17:30 de hemel open breekt. En hoe!! De wedstrijden 

waren weliswaar bijna teneinde, maar moesten echt 

worden afgebroken. Het werd ook binnen het clubhuis 

een gezellige natte boel       

 

 

 

 

 

 

Even een hart onder de riem: 

Ook binnen onze eigen Myragelederen zijn er mensen die nog 

steeds lijden aan de gevolgen van Corona. Concentratie en 

conditie zijn de belangrijkste problemen. We wensen hen vanaf het 

clubhuis heel veel sterkte en hopelijk voorspoedige verbetering. 

Ook hun partners krijgen hierbij een hart onder de riem. Sterkte!  

Want Wij zijn Myra 

 

 

 

 

Tot gauw 

Bas 

  


