
 

 

 

 

 

BBB  december ‘22 en januari en februari ‘23 

 

Even wat inhalen. December is altijd een gezellige maand. Ondanks dat jullie 

in de zaal zijn, gebeuren er op de club diverse zaken.  

 

In het clubhuis liggen (nog) enkele exemplaren van de HockeyKrant Special 

G-Hockey. Een mooi visitekaartje voor de club!  

 

 

2 december de Apres Ski Party 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heren en Dames 1 organiseerde een party onder het thema ApresSki. Opbouwen decors; 

inrichten clubhuis . Verzorgen muziek; Eten aan de bar; bar-mädchen instruieren… und den 

geht es los.  Tot laat was het onrustig in Amstelveen       

 

3 december GCA 

De uitreiking van de prijzen aan de verkopers van de GCA. Corrie en Anne Maartje hebben de 

kar voor de club getrokken. Ze hebben niet alleen de kinderen gemotiveerd, maar ook de 

prijzen uitgezocht en ingekocht.  Dus waren zij ook aanwezig op de prijsuitreiking. Dier werd 

gedaan door niemand minder dan onze eigen voorzitter. 



 

 

 

 

 

 

Hier de voorzitter Mette met onze 

Topverkopers: Amber, Saar, Nova, 

Liselotte en Benny.  

Bij de G-Hockey was Bram de beste 

verkoper en Miriam de verkoper die 

het langst mee doet met de GCA. Oh 

ja? Ja en al 13 Jaar!! 

Top jongens en met het geweldige bedrag gaan we de club verduurzamen. Betere afval-

scheiding en  betere isolatie en wat nog meer kan. Mooi!! 

 

10 december WinterWonderLand voor de G-Hockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het decor past precies in het thema. WinterWonderland. De open haard lekker aan…en bij 

binnen komst chocomel met een taartje.  Om vervolgens te gaan hockeyen. Om vervolgens 

te gaan eten….soepie en een broodje knakworst en… een traditie inmiddels: de sdponsor 

MeanWell komt bij zo’n gelegenheid met 12 man in onze keuken maken er een 

georganiseerde 

puinhoop van om 

vervolgens met 

heerlijke 12 

gerechten de 

keuken uit te 

lopen.  

 



 

 

 

 

 

 

… en jullie zullen begrijpen dat de 

G-Hockeyers en hun begeleiding 

smakelijk hebben  gesmuld …  

 

 

 

 

 

 

 

..maar niet alleen dat.  

Want na het eten ging het 

helemaal los. Met Marcel 

de DJ. En Zangeres Irma (moeder van 

een van de hockyers) zong werkelijk 

de sterren van de hemel. Uiteraard 

geholpen door de G-hockeyers zelf.  Tot aan het eind van het feest werd er 

gedanst en gezongen.  

 

11 de barcoördinatoren in het zonnetje.  

Een belangrijke groep vrijwilligers, onze 

barcoördinatoren. Zij begeleiden elk weekend de bar-/en 

keukendiensten, maar verzorgen ook de barbezetting 

voor door de week. Op deze bijeenkomsten worden ze 

even bedankt voor hun inzet en informeren we hen over 

de resultaten. Proost! 

 

 

16 december Knallend Kerstdiner (Vrijdag-Trimmers) 

Nu alweer de 7e keer dat de dames en heren van de vrijdagtrimmers-

groep dit kerstdiner organiseren. Enkelen maken een gerecht (al dan 

niet samen) en één is de regisseur. En zo komt er een fantastisch 

diner op tafel.  Hiernaast 2 vrijdagtrimmers die graag met wijn koken 

tijdens de voorbereiding 

 



 

 

 

 

 

Helaas kunnen we niet alle foto’s laten zien. Want “what 

happens at Myra stays at Myra”       

Maar wel enkele 

sfeer kiekjes 

 

 

 

 

Vuurwerk     : gelukkig NIEUWJAAR 2 0 2 3 

 

8 januari Nieuwjaarsborrel 

Dit jaar was de nieuwjaarsborrel weer gezellig druk 

bezocht. Sinds lange tijd was het niet zo druk 

geweest. En dat nis goed te zien dat de 

betrokkenheid langzaam 

maar zeker 

weer 

terugkomt. En daar zijn we blij mee.  

En uiteraard zonder de hulp van G-brigade: Giovanni, May-Heart, Alison en Anna, was het 

een puinhoop geworden. Dus bedankt jongens!! 

 

 



 

 

 

 

 

24 januari Hart van Myra diner. 

Een uniek initiatief van onze voorzitter Mette en onze ex-voorzitter 

en tevens erevoorzitter Henk. Wat? Een diner voor alle (ex-) 

bestuursleden, alle leden van Verdienste en alle Ereleden. Waar? 

In ons eigen clubhuis. Het was fantastisch en alle genodigden 

waren erg enthousiast om dit initiatief.  Hierbij een video-link waarin  

een reportage van deze geweldige avond. 

https://youtu.be/8xOro5WEYQ8  

 

 

28 januari 

MC1 had hun team-uitje. Laser-gamen/ escaperoom en heerlijk gourmetten in het clubhuis 

(Were else?!). 

 

30 Januari 

De tweede bijeenkomst “Op de koffie bij Myra” Het initiatief van Fred (ex-penningmeester), 

Henk, ex voorzitter en 

tevens erevoorzitter, 

en van Bas (CHM). En 

ook dit keer (eerste 

keer was eind 

november) werd het 

druk bezocht door 

leden en ex-leden om 

weer even bij te praten 

over alles en nog wat. 

Ja het zijn inderdaad 

allemaal ex-leden en leden die met pensioen zijn. En ook dit initiatief wordt zeer 

gewaardeerd. In principe elke laatste maandag van de maand van 10-12 uur. Kom jij ook?  

https://youtu.be/8xOro5WEYQ8


 

 

 

 

 

30 januari  Captains Dinner  

Ook dit is het initiatief van het huidige bestuur. 

Alle aanvoerders van de senioren teams voor de 

start van de competitie even bij elkaar laten 

komen met het bestuur. Een hapje eten en 

praten over de toekomst van de teams en de 

club.  

 

 

 

 

31 januari 

De eerste voorbereidingen voor seizoenshelft 2 (‘22/’23) gaat 

van start. D1 traint. Leuk de dames weer te zien. 

 

Februari 

In deze maand zijn er geen activiteiten gepland, dan alleen dat diverse teams hun Team-

uitjes hebben naar warmere oorden, zoals Valencia Ibiza, Barcelona. En dat steeds meer 

teams zich gaan voorbereiden  op de 2e seizoenshelft. 

Oh ja er toch één activiteit in februari: 16 februari is er bitje happen (18:30-21:00) in het 

clubhuis 

 

Volgende verslag eind maart. 

Agenda: 

1 februari :  bijeenkomst omliggende verenigingen i.v.m. bouwplannen aan de startbaan 

16 februari:  Bitje Happen (18:30-21-00) in ons clubhuis 

05 maart:   start competitie D1 en H1 

10 maart : Trimmers-toernooi 

11 maart:  start competitie 

18 maart: DIKKE, DEFTIGE, DROGE, DOELTREFFENDE, DANSENDE,  D – avond 

19 maart: TD 

Ciao Bas 


