
 

 

 

 

 

Bas’ Bar Bericht 

Augustus 2021 

 

Maandag 2 augustus 

De velden krijgen een dieptereiniging. Vandaag alleen veld 1. En gezien de zakken 

vuil die er af komen, was het ook wel nodig. Het veld is weer als nieuw! Dus laat het 

seizoen maar beginnen!!! 

’s Avonds een vergadering van een externe partij. Een VVE heeft bij ons haar 

jaarvergadering. (leuk om mee te maken, want eigenlijk verschilt het niet veel van 

onze eigen ALV) 

 

Op dinsdag 3 augustus 

Komt H1 haar eerste training afwerken. Als jonge veulens die de wei weer in 

mochten, dartelden ze het veld op. Een goed teken. Ze hebben er zin in. Het 

begeleidingsteam is nog niet compleet vanwege de vakanties. David Selier de 

nieuwe hoofdcoach en zijn assistent Wilbert Hartman ontbreken nog. Björn van de 

Dussen neemt de eerste training voor zijn rekening 

 

Gatverjakkie! 

Hangjongeren hebben delen van veld 3 

verbrand. Lekker chillen in de dug-outs en 

fikkie stoken op het veld. Pure vandalisme. 

De klootzakkies, minkukkels, raddraaiers. 

De stichting is met de 

verzekering in 

onderhandeling en heeft 

inmiddels Ceelen gebeld 

voor herstel. Uiteraard is 

er aangifte 

gedaan…Maar ja… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mol talk 

Ook wij hebben 

last van mollen. 

Onverwacht, omdat 

we ze niet eerder 

hebben gehad. 

Groenvoorziening heeft klemmen geplaatst. Hopelijk werkt het, anders krijgen we ze 

onder de grasmat.  En dat hockeyt lastig 

 

 

woensdag 4 augustus 

Is er weer ZAH o.l.v. Carel & Arjan Möller. Want dat mag best even gezegd worden. 

Hulde!!. Tot en met de 18e augustus was het veld op Myra beschikbaar voor hen die 

nog lekker wilden door hockeyen in de vakantiemaand. Zowel Myraleden als niet- 

Myra leden. Ik weet niet meer welke editie dit was, de 12e denk ik. En ook deze was 

weer gezellig druk.  

 

Donderdag 5 augustus 

Wordt de vriezer gemaakt. Hij lekte namelijk. Ik ben er de hele ochtend om de 

monteur te begeleiden. Eerst omdat ie te laat was, en vervolgens moest hij nog een 

extra element vervangen. 

Maar gelukkig, hij doet het weer en gaat nog wel even mee. 

En ’s avonds weer een volle bak trainingen van H1, D1 en H2. Het wordt steeds 

gezelliger! 

 

Zondag 8, 15 en 22 augustus 

De eerste oefenpotjes. H1 en D1. Met het mooie weer was het, de 15e toen H1 en 

D1 allebei thuis een oefenpot hadden, gezellig druk en dat voelde als van ouds. Nu 

maar hopen dat we dit kunnen volhouden. 



 

 

 

 

 

 

De meesten komen terug van vakantie, dus ga ik bezig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe seizoen.  

Coördinatoren 

Zoals jullie weten, hebben we veel gedaan om nieuwe coördinatoren te 

werven. Jammer dat er maar weinig mensen hebben gereageerd. Je kunt je 

nog altijd aanmelden. 

En fijn, dat Natalie, Chantal, Frida en Marjolein zich wel hebben aangemeld.  

Inkoop 

Ed van Batum, onze inkoper is er helemaal klaar voor. De relatie met de 

Sligro/Heineken zijn inmiddels aangehaald. Het assortiment kent niet veel 

wijzigingen het komende seizoen. Dat geldt ook voor de prijzen. Hou echter 

wel rekening met het statiegeld op kleine pet-flesjes. 

Barbezetting ouders en teams 

Ook dit jaar zijn teams en ouders verplicht hun bardiensten te ‘draaien’. 

Uiteraard worden ze bijgestaan door de coördinatoren. Zij zijn, gedurende hun 

dienst,  de baas van het clubhuis, keuken en bar. Dus…volg hun 

aanwijzingen.   

Schoonmaak 

Fijn dat onze schoonmaker weer aan de slag kan. Fabio, die al 24 jaar ons 

clubhuis schoonhoudt, is anderhalf jaar niet geweest. Met name de buitenboel 

(algenaanslag op kozijnen en ons logo) en de douches moesten hoognodig 

gedaan worden. Overigens hebben de douches allemaal nieuwe koppen en 

kan er dus weer lekker gedoucht worden in een schoon clubhuis. 

Betere verlichting 

De afgelopen tijd hebben we de verlichting in het clubhuis aangepast zodat er 

ook tijdens schemer kan worden gelezen.  

Velden 

Deze hebben nu allemaal (2 en 3) de nodige ‘dieptereiniging’ gehad en zijn 

klaar voor een voortreffelijk seizoen. 

Minidoeltjes 

Ja, wat moeten we daar van zeggen. Iedereen gebruikt ze, maar laat ze 

vervolgens slingeren en dus gaan ze stuk. Laten we er zuinig op zijn, en ná 

gebruik tussen de dug-out neerleggen op hun RUG. Opgestapeld. (dan liggen 

ze niet in de weg, en iedereen kan er bij als het moet) 

Hekwerk 



 

 

 

 

 

Met name het gaas is op verschillende plaatsen hersteld. De toegangsdeuren 

staan nog op de nominatie te worden hersteld. 

 

 

Afvalbakken KNAL groene deksels 

Hou er svp rekening mee dat de kleine en grote pet-flessen NIET bij het 

restafval komt. Binnen staan twee bakken met stickers (herkenbaar aan de 

knal groene klep) voor deze statiegeld flesjes. Wij leveren ze in en het 

inkomen is voor de club.  

 

Waterveld bij de buren 

MHCA krijgt een waterveld. Daarom is de trainingscapaciteit beperkt en heeft het 

bestuur besloten dat H1 en D1 bij ons kunnen komen trainen. Tot 6 september 

komen deze teams op de maandagavond bij ons trainen. 

 

KLM winnaar Business Cup Amsterdam bij Myra 

27 augustus. Na 2 onderbroken hockeycompetities van de bedrijfscompetitie 

Amsterdam traden 11 teams aan voor een toernooi met een nieuwe spelvorm. KLM 

kon na 6 wedstrijden als kampioen worden uitgeroepen. Tata Steel en de Rabobank 

eindigden op de de 2e en 3e 

plaats. 

Op een halfveld, met mini doelen 

zonder keepers, en aangepaste 

spelregels. speelden de teams 8 

tegen 8. De wedstrijden duurden 20 

minuten. Hockeyvereniging Myra 

was gastheer voor deze eerste 

nieuwe opzet en na afloop waren 

alle teams het over eens dat deze 

opzet voor herhaling vatbaar is. 

Een bijzonder compliment voor 

onze clubhuismanager Bas die 

samen met het bierteam (John, Rob 

en Peter) onze gasten uitstekend 

hebben verzorgd. (zou ik zelf nooit 

schrijven, maar dit bericht heb ik 

een-op-een overgenomen) 



 

 

 

 

 

Veldverlichting 

Op diezelfde vrijdag 27 augustus is de monteur 

geweest om de verlichting op veld 1 en veld 3 te 

herstellen. Precies op tijd dus. Dat komt door de prima 

samenwerking tussen de stichting Hockeypark Myra en 

de vereniging.  

 

 

 

Zaterdag 28 augustus 

Seizoens-opening Junioren. 

Jammer dat het weer niet helemaal mee zat. Hoezo? Af en toe regen? Daar hebben de kids 

toch geen enkel probleem mee….?  

En dat bleek ook. Meer dan 160 kinderen hadden de leukste seizoens-opening ever. 

Samengestelde teams speelde diverse spellen om elkaar te leren kennen, elkaar te helpen 

en met elkaar telkens de beste te worden bij ieder spel. En dat onder leiding van een grote 

groep vrijwilligers. Goed gedaan, gedankt en applaus voor je zelf!! 

(foto’s: https://flic.kr/ps/3XisHA en hier een kleine impressie) 

 

 

 

 

 

https://flic.kr/ps/3XisHA


 

 

 

 

 

 

29 augustus 

Seizoens-opening Senioren. 

Geen animo….. Jammer (hadden ze bovenstaande impressie gezien, was de bereidheid 

vast veel groter geweest) 

 

Opties voor volgend jaar 

We hebben al 2 aanvragen van scholen om onze velden te gebruiken. We (vereniging en 

stichting) hebben inmiddels offertes gemaakt. Onder andere voor de British School of 

Amsterdam.  En nu maar hopen dat ze voor onze accommodaties kiezen.  

 

Nieuwe overeenkomst Heineken 

Ook Heineken heeft onze overeenkomst vernieuwd. De komende 3 jaar ontvangen wij 

behalve bonussen, ook nog eens een sponsorbedrag. 

 

Nieuwe sponsor: 

Toplenzen. Hèt merk voor uw lenzen. Alle topmerken worden aangeboden op toplenzen.nl. 

Een online platform van Groenhof Optiek uit Amstelveen. Binnenkort zichtbaar op veld 1 

BetonMonteur, zal zichtbaar zijn op veld 2 en veld 3 

 

Rest mij iedereen een goed seizoen te wensen.  WE GAAN WEER BEGINNEN!!! 

Tot gauw! 

Bas 


