
 

 

 

 

 

BBB September 2022 

 

Oude Shirts/kousen 

Er zijn teams die dit jaar voor het eerst wedstrijden gaan spelen en dan is een tenue verplicht. 

Maar de nieuwe kledingleverancier heeft het moeilijk. Gelukkig zijn er nog shirts van de vorige 

leveranciers. En tijdens de trainingen van woensdag 31 augustus en vrijdag 2 september 

hebben we shirts  maten 128 en 164 kunnen uitdelen (gratis…). De kousen moesten worden 

gekocht, maar de prijs was gezakt naar de inkoopprijs. Een drukte van je welste want zaterdag 

is er de polderdag 

 

3 september 

Wat een heerlijke dag weer. Niet te warm…eigenlijk precies goed. KNHB-Polderdag voor de 

jeugd. Voor vele hun eerste hockey-wedstrijd ooit! Erg leuk om te zien en hoe enthousiast 

ouders zijn. Het blijft leuk te melden dat de polderdag een initiatief is van Myra’s Bas Gevers. 

De topteams (jeugd) begonnen zelfs al aan hun competitie. 

 

Ook de TCjeugd heeft zich helemaal voorbereid op de competitie. 

Onze MyraHockeyAcademy (MHA) is er klaar voor (bijna alle 

teams hebben een trainer en begeleider. Dat is vrij uniek, want op 

andere verenigingen is dit niet altijd het geval. De MHA zorgt voor 

de ‘train the trainer’ programmering, en de  Ouder-Coach 

trainingen. 

 

En natuurlijk alle scheidsrechters. Want zonder hen geen 

wedstrijd. Op dinsdag 6 september 

kwam de commissie ( bestaande uit Jan 

en Tom, bijgestaan door John) 

beginnende scheidsrechters 

informeerde over hoe en wanneer er 

gefloten moet worden in de 

verschillende leeftijdscategorieën. En 

de  belangstelling was 

gelukkig groot (zo vlak 

voor de eerste 

competitie ronde) 

 

Anderen bereiden zich met pannenkoeken voor op de eerste competitie 

ronde. Zoals de MD4       



 

 

 

 

 

 

 

Gedurende de week wordt er hard getraind en geoefend. Op 10 en 11 september begint voor 

alle teams dan echt de competitie. We wensen elk team heel veel plezier!! (en succes) 

 

Namens heel Myra: Gefeliciteerd Arjan, Selma en Liv met 

baby Elin 

 

Herfst 

Het sportpark ligt er weer goed bij. Er is gesnoeid en langs de kanten is 

gemaaid.  en we kunnen weer van  het terras veld 2 zien.  Nu nog de 

bomen rondom de velden laten snoeien, want de velden hebben echt te 

lijden onder de bladeren en andere boomafval. Maar vóórt dat er 

gesnoeid en gemaaid werd deed de herfst al van zich melden met een 

prachtig exemplaar van een paddenstoel.  Als iemand weet welk soort 

of type dit is mag ie mij mailen (clubhuismanager@hvmyra.nl).  

Zijn ze niet prachtig?? 
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Donderdag 15 september 

Nieuw!! Niet de SilverCup, maar de GoldCup. Ja onze dames 

spelen overgangsklasse en mag je meteen aan de bak. Tegen 

Hudito, die in de competitie ook tegen ons spelen. Op deze natte 

donderdagavond hebben we helaas onze meerdere moeten 

erkennen in de tegenstander. Met 1-2 is het avontuur voor de 

dames voorbij. En kunnen we ons concentreren op de competitie. 

 

Nu dan de eerste teams nu in het nieuw! 

Nou ja, dit team nog niet helemaal. Maar dat mocht de pret van de eerste competite-wedstrijd 

niet drukken. 

Overigens is het een prachtig 

gezicht de teams in het 

nieuw!! 

 

Weekend 17/18 september 

Zoals ik al meldde is de 

herfst echt begonnen. 

Helaas kunnen we niet altijd 

de bladeren van de velden 

krijgen (omdat ze nat zijn).  

Wind en regen tekenen dit weekend. De zaterdag viel gelukkig mee, maar de zondag was wel 

erg nat. De resultaten van je favoriete team heb jezelf al gezien  

Overigens bleek de regen geen belemmering voor de TD-

gangers.  

TD was weer als van ouds her geslaagd. Een lekker feestje, met 

de voeten van de vloer en die handjes, die handjes, die handjes 

in de lucht!! DJ Wonder voelde de sfeer goed aan. En het TD -

barteam (Peter, John, Ruud, Bas en Rob) worden weer vreselijk 

bedankt)  



 

 

 

 

 

(bijna)Verkeersongeluk 

Het pad naar ons clubhuis vanaf de Sportlaan wordt door snelle scooters gebruikt. 

Rij a.u.b. rustig op dit pad. Ook andere maken gebruik van dit pad. Op 

de zondagmorgen met name drentelen er “loslopende” kleintjes, die of zelf 

moeten hockeyen, of het is een broertje of zusje van de speler. Neem je 

verantwoordelijkheid!  Dat vragen we uiteraard ook aan de vaders en moeders. 

Want ook verkeer komt immers van twee kanten       

 

Diepte reiniging velden 

De hele week is CSC bezig de velden een opknapbeurt te 

geven. Naast het wekelijkse borstelen worden de velden iep 

gereinigd. Water wordt in een bepaalde hoek in het veld 

geblazen en meteen opgezogen. Het verschil? Dat kun je 

het best bij de belijning zien. Fijn dat dit gebeurt, in verband 

met de levensduur van de velden. 

 

Energierekening 

Niet dat we armlastig zijn, maar ook wij zullen 

maatregelen moeten nemen om het energie gebruik 

te beperken. De verwarming gaat omlaag (18 

graden), geen winterhockey, de deurklemmen 

worden niet meer gebruikt, zodat ze altijd 

dichtvallen. Dit betekent dat je als bezoeker gewoon 

een extra trui moet meenemen. Nou als dat alles 

is…? Nou, dat weten we dus nog niet. Zeker over 

2023 zijn de kosten erg onzeker. (nu kijken of we 

ergens hout vandaan kunnen halen) 

 

Wie oh wie… 

1. kan ons helpen aan een verlichtingsrail met spots voor in het clubhuis. Wie heeft een 

winkel en heeft de railverlichting niet meer nodig. Zoiets… 

2. wilt meedenken over de toekomst van ons vereniging en wil alle ins and outs weten 

van de club?  

3. heeft nagedacht om eventueel de taken van Bas (uw clubhuismanager) over te 

nemen? (er zijn wel al twee kandidaten met wie de eerste gesprekken zijn geweest) 

4. wil een pubquiz organiseren (met de entreegelden kun de prijzen kopen en jullie 

eigen bierpot aanvullen) 

5. helpt mee van het organiseren van “Dansation” hèt Myra feest voor ouders van de 

zaterdag- en zondag-jeugd (en iedereen van 25+) 



 

 

 

 

 

Overgangsklasse 

Onze D1 heeft hun eerste wedstrijdwinst te pakken! Okay meiden en nu doorgaan, vooral 

doorgaan!:)  

 

BCA 

De eerste wedstrijden van de Bedrijfshockey 

Competitie Amsterdam zijn inmiddels op onze velden 

gespeeld. Wel goed te weten dat Myra haar velden  te 

beschikking stelt aan de stichting die deze 

bedrijfscompetitie organiseert. Na de trainingen van de 

jeugd op iedere maandag zijn 3 velden voor de BCA.  

  

Prijzen 

Zoals jullie wellicht hebben ervaren heeft Myra de prijzen niet verhoogd. Nou op een enkel 

product na dan. (Patat, want frituurvet is erg duur geworden; en  bier dat zomaar met 6% 

duurder werd). Voor de tweede helft van dit seizoen is het nog niet duidelijk of we de prijzen 

zo kunnen laten. Gelukkig blijven we gunstig in ons prijsniveau in vergelijking tot andere 

verenigingen.  

 

FEESTJE voor JULLIE ”Dansation” 

Ja, het gaat weer gebeuren!!! WAT?? Het jaarlijkse feest voor volwassenen. Ooit geïnitieerd 

om de ouders van de zaterdag- en de zondag-jeugd te betrekken bij de vereniging. Gelukkig 

dat het weer mag en kan. Dus nu na 3 jaar het er weer. 19 november a.s. Zet in je agenda.  

Dus ouders…zorg voor een oppas, neem je 

vrienden mee en ga eens lekker uit je plaat.  

 

(neem een MYRA Card. Dat maakt die avond 

veel makkelijker) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wateroverlast  

Tijdens de trainingen kan er water overlast ontstaan. Gezien de 

veranderingen in het klimaat, schijnt dit vaker voor te komen. 

Woensdagmiddag tijdens de training van de F – jeugd was dit ook 

het geval. Ga van de velden af als ze verzadigd worden, wacht tot 

de plassen zijn weggetrokken. Maar wanneer het bliksemt … ga je 

meteen het veld af en wacht je in het clubhuis.  

Nou wachten….maak het dan gezellig: DJ Thomas verstaat dit als geen ander. De F jeugd 

danste de regendans hier op de tafels (de fotograaf was natuurlijk weer te laat met zijn foto, 

ze zijn net klaar     ) en daarna weer het veld op!! 

 

Nationale Hockey Kamp 

17, 18 en 19 oktober aanstaande is er weer een hartstikke leuk hockeykamp. Schrijf je in op 

de clinic dagen www.hockeykampen.com/categorie/hockeykamp/holiday-

period/herfstvakantie  

 

 

http://www.hockeykampen.com/categorie/hockeykamp/holiday-period/herfstvakantie
http://www.hockeykampen.com/categorie/hockeykamp/holiday-period/herfstvakantie


 

 

 

 

 

Op de valreep 

Op de laatste vrijdag van de maand houdt het Myra BIERGENOTSCHAP hun periodieke 

bijeenkomst. Dit gezelschap van (nu nog alleen) mannen praten dan over de ontwikkelingen 

in de wereld. Over het leven en natuurlijk over bier. Brand bier komt binnenkort niet meer uit 

de Brand Brouwerij… 

Op die vrijdagen wordt bepaald welk speciaal bier 

op de taps komt. Deze afgelopen zomer was het de 

hit IJ-wit van brouwerij het IJ. En nu is het biertje 

LELLEBEL van brouwerij Eeuwige Jeugd. IPA-

achtig, maar lichter en toegankelijker. Heerlijk. 

En op de fusten van deze brouwerij staat, in ieder 

geval, mijn motto        

Daarnaast biedt Myra de gasten ook nu drie 

bockbieren. Een Texels Bock en een Brand 

DubbelBock, en een Kwaremont, alle drie heerlijk 

biertjes.  

Vind jij het ook leuk om eens in de maand je 

weekend aan de bar bij Myra te beginnen? Kom dan spontaan langs met meld je aan 

 

 

 

Tot gauw:  Bas,  uw clubhuismanager 


