
 

 

 

 

 

Bas’ Barbericht december 2020 

Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie geen narigheid hebben 

opgelopen en ook niet mensen in je naaste omgeving. Anders sterkte en beterschap 

gewenst. Overigens gaat het met mij goed hoor, dus die vraag hoef je niet te stellen 

      

Wat een rare tijd! En aparte en verwarrende tijd waar wij allemaal last van hebben. 

Thuis, op school, werk, sociale contactmomenten, evenementen, enzovoort. Allemaal 

en dus ook overal. En het duurt al zo lang. Maar met de ontwikkeling van de vaccins 

gloort er hoop. Hoop dat het allemaal beter wordt, dat we meer ruimte krijgen, dat we 

TD’s of andere festiviteiten mogen organiseren…. Ja, wie zal het zeggen? Ook de 

feestdagen zijn anders. Helaas maar met een beperkt aantal naasten aan de kerstdis 

en Oud en Nieuw vieren in huis met weinigen. Frustrerend en boring! Maar beter zo 

dan een totale lockdown. Toch?   

Van mij hebben jullie ook nauwelijks wat gehoord of gelezen. Al vanaf de zomer is er 

geen barbericht meer verschenen. Saai hè.  

Saai geldt natuurlijk voor bijna iedereen die betrokken is bij de club. Ouders, kinderen, 

spelers, scheidsen, barvrijwilligers, enzovoorts. Het bezoeken, de taken, het regelen, 

het organiseren en dergelijke, is er even niet. Althans niet voor iedere vrijwilliger. Zo is 

Mette bijvoorbeeld begonnen als nieuwe voorzitter en viel zij meteen met haar neus in 

de boter, want alles op de club moest wel in goede banen worden geleid. Zeker met 

de coronamaatregelen van hogerhand en van onszelf. En iemand moet dat aansturen. 

Mette en de andere bestuursleden dus. Het is voor hen een spannende tijd om een 

club te leiden. En alle hulp kunnen ze daarbij gebruiken. Want wij zijn Myra! 

En zoals ik al zei, gloort er hoop. Dus laten we vooral volhouden en gezond blijven. Ik 

neem jullie toch nog even mee in wat er achter de schermen is gebeurd het afgelopen 

half jaar. Te beginnen bij juli 2020. 

JULI 

Als je dacht dat er in juli niets gebeurt, omdat het zomer en vakantie is, dan heb je het 

mis. Velen van jullie waren op vakantie, waarvan een deel in eigen land en anderen 

zijn thuis gebleven. En de thuisblijvers willen graag sporten.  

In de vakantietijd mocht het clubhuis gelukkig open. Alleen op woensdag was het 

clubhuis voor hockey open. Op alle andere dagen waren we open voor onze 

onderhuurders KinderRijk en By Bas, zij waren in die periode gewoon druk bezig. 

Myra Zomeravondhockey 

Gelukkig mochten de sportkantines woensdag 1 juli weer open. Daarnaast mochten 

de senioren ook weer hockeyen, zonder de 1,5 meter afstand regel.   



 

 

 

 

 

En op die woensdag werden meteen extra zomerhockeytrainingen voor de jeugd 

georganiseerd door de Myra Hockey Academy én het traditionele Zomeravondhockey 

voor de senioren door de gebroeders Carel en Arjan Möller. Beide evenementen 

werden druk bezocht. En weet je wat lekker was? De dag eindigde met een prachtige, 

eerste en broodnodige baromzet. Naast het Zomeravondhockey trainden een nieuw 

team - namelijk Veteranen C - en het diehard team Dames 5. Dit hebben we 

volgehouden tot de reguliere trainingen (in augustus) weer van start gingen. Een 

bedankje voor de mannen Arjan en Carel is hier weer op z’n plaats: DANK boys, het 

was weer super geregeld! 

In juli zijn er ook nog verschillende seizoen afsluitende bijeenkomsten geweest. 

Bijvoorbeeld van de barcommissie, van de jeugd-TC en van Heren 2. Het leek wel 

weer een beetje ‘normaal’. 

Nationale Hockeykampen 

Nationale Hockeykampen was vanaf 6 juli weer op onze velden. Met bijna 50 

deelnemers was het een groot 

succes. Gedurende de hele week 

werden de kinderen op speelse 

wijze hockeytechnieken aangeleerd 

of aangescherpt. Het enthousiasme 

was groot mede door de deelname 

van jeugdinternational en 

Amsterdam Heren 1 speler Ties 

Klinkhamer (met de pet). Hij hielp 

de technische kneepjes van het 

hockey bij te brengen.  

Sportstage (LTC Startbaan) 

In die zelfde week organiseerde LTC Startbaan een ‘sportstage’. Een prachtig concept 

waarbij een tenniskamp wordt gecombineerd met andere sporten, zoals rugby, golf, 

atletiek, hockey en de ‘beweegbox’. Deze samenwerking met de verenigingen rondom 

de Sportlaan en Startbaan is een groot succes. ’s Ochtends tennissen en ’s middags 

een andere sport. Ook bij ons werd er gesport.  

  



 

 

 

 

 

Hier een tableau du troup. Met dank aan onze Jasper van der Meulen die het hockey 

begeleidde. 

Klusjes 

Jullie clubhuismanager was ook niet op vakantie. Zijn geplande vakantie naar Canada 

was - net als bij velen - gecanceld. Als alternatief heeft hij allerlei klusjes in en rond het 

clubhuis gedaan. Ook heeft hij het clubhuis voorbereid voor de verkoop onder de 

coronaregels (1,5 meter stickers en looproutes bij de bar, extra handgel, 

ontsmettingsspray en nog meer). En natuurlijk de inkoop organiseren samen met Ed 

van Batum. Want het assortiment was uitgedund door onze bijdrage aan de 

voedselbank en de derving door houdbaarheidsdata van verschillende producten. De 

laatste ‘losse’ afvalcontainer wordt weggehaald. Het is nu weer netjes achter het 

clubhuis. En om de toegankelijkheid te verbeteren van ons clubhuis, heeft de Stichting 

de aanloop van de deuren verhoogd, zodat rolstoelen en rollators makkelijker naar 

binnen kunnen. Peter en Joost Vlek leverden (weer) puik werk. En samen met Maarten 

Sier zijn de twee overgebleven (oude) armaturen van het miniveldje omgebouwd naar 

LED-verlichting en hangen nu in het clubhuis. 

De Luwte 

In juli zijn ook de Dementiados van de Luwte weer komen sporten op onze velden, 

omdat het binnen niet mogelijk is. Deze mensen met dementie genieten volop van het 

buitensporten (o.l.v. Lieke Mulder). Prachtig om te zien. En mooi dat wij zo onze 

maatschappelijke betrokkenheid tonen. 

Bezoekjes 

Gedurende de hele periode is onze voormalige terreinknecht, Gerard Blesgraaf,  

regelmatig op de koffie geweest. Zijn vaste route naar Myra hield hij aan. Met name 

omdat hij niet veel van de coronasituatie begreep. Ook Roelof, die de afvalbakken leeg 

houdt, dronk natuurlijk een bakkie mee.  

 



 

 

 

 

 

Langzaam gaat de club in deze periode verder ‘open’ en mogen ook de senioren weer 

volop trainen,  De 1,5 meter afstand is het belangrijkste advies. Dus worden op de 

hekken  stickers geplakt om toeschouwers afstand te laten houden. Daarnaast dragen 

de trainers handschoenen, zodat niet teveel verschillende mensen aan het materiaal 

komen en zo de verspreiding van het virus beperken.  

AUGUSTUS 

Wanneer in augustus de trainingen als voorbereiding op het 

nieuwe seizoen weer van start gaan meldt de hockeybond dat 

extra maatregelen nodig zijn, zoals het niet meer faciliteren van 

een lunch voor de topteams. Maargoed, we mogen weer en dat is 

het belangrijkste.  

Het wordt steeds drukker op de club in verband met de 

voorbereidingen van de teams. De coronamaatregelen, zoals de 

1,5 meter afstand, worden niet goed in acht genomen. Het lijkt in 

te druisen tegen onze aard.  

Het wordt nog even spannend of en wanneer de competitie van start gaat. Gelukkig 

komt halverwege de maand het verlossende woord: begin september start seizoen 

2020-2021. 

Dode boom 

Een vervaarlijke dode boom achter het clubhuis. Dit voorjaar 

is-ie doodgegaan en omdat hij paddenstoelen onderaan de 

stam had, werd het gevaarlijk (aantasting van de wortels). 

En met de aanhoudende droogte is het extra gevaarlijk. Als 

de boom valt, valt-ie op het clubhuis terwijl KinderRijk daar 

aanwezig is. Uiteraard is de gemeente gebeld, die op hun 

beurt de bomenbestrijding-dienst hebben gebeld en eindelijk 

hebben ze de dode boom weggehaald. Met een hoogwerker.  

  



 

 

 

 

 

Snoeien 
 
Op enig moment in augustus (weet je dat nog?) waanden we 

ons in een oerwoud, zo vol was de aanplanting langs de 

velden. Zeg maar dat we door de bomen de bosjes niet meer 

zagen) Dus was snoeien door de gemeente keihard nodig. 

Na menigmaal  aandringen bij “Groen”, heeft de Gemeente 

een team de opdracht gegeven de boel weer aan kant te 

maken. Gelukkig hebben die dit voortvarend aangepakt. Het 

seizoen kan beginnen! 

 

Teamfoto 

Dat kan, mits op 1,5 meter van elkaar. De vrijdagtrimmers namen de proef op de som 

 

1,5 meter 

Nadat we geconstateerd hadden dat de stickers op de hekken 

langs de velden niet werden ‘gezien’ - mensen gingen gewoon 

naast elkaar staan voor zo’n sticker      - hebben Jet (mijn vrouw) 

en ik in navolging van andere verenigingen zogenaamde voetjes 

geplaatst langs de velden in de hoop dat er werkelijk 1,5 meter 

afstand zou worden gehouden. Eerst een mal maken, spuitverf 

kopen en toen door de knieën en spuiten maar!  

Registratie 

Bij de start van het seizoen 2020-2021 hebben we een registratieplicht ingevoerd. Een 

registratie van de bezoekers voor de contactonderzoeken bij een eventuele 

besmetting. Voor onze trainers en mensen die vaak op het sportpark moeten zijn, is 

een lijst gemaakt. Zij hoeven zich niet te registreren. De Communicatiecommissie van 



 

 

 

 

 

Myra werkt uitstekend en heeft deze mooie poster 

gemaakt. We kregen zelfs complimenten van de 

atletiekvereniging. De posters hangen bij alle 

ingangen, óók bij het clubhuis. We willen natuurlijk zo 

veel mogelijk besmettingen voorkomen. 

Corona en het clubhuis 

Ook het clubhuis en met name de bar is zo ingericht 

dat met de looproutes voldoende afstand gehouden 

kan worden. Ook de middelste pissoir bij de heren is 

afgesloten. Bovendien zijn de kleedkamers en 

bespreekruimten ‘verboden’ terrein. Maar… het blijkt 

moeilijk om afstand te houden, omdat we 

onvoldoende beseffen wat de gevolgen kunnen zijn. 

Ik vraag wel een aan teams of ook zij de competitie willen afmaken. Het antwoord is 

natuurlijk: ja! Dan zeg ik weer dat men dus uit elkaar moet en op 1,5 meter afstand 

moet gaan staan/zitten. Maar helaas is dit dan slechts van korte duur… jammer. 

Wedstrijden/bardiensten 

In samenwerking de nieuwe wedstrijdsecretaris (Bas Grevers, de bardiensten 

ingedeeld. Best moeilijk! Wilde we de senioren op de zondagmiddag laten spelen, 

gooit de bond (lees: corona) roet in het eten. We starten dus ‘s ochtends. Direct na de 

funky’s en mini-benjamins. Huh? Ja, die spelen op de zondagochtend. Dus de zondag 

is prettig gevuld met activiteiten. Maar goed, dit betekent ook vier bardiensten van de 

teams op de zondag.  Om afstand te kunnen houden is gekozen om ook de 

bardiensten qua aantal personen te beperken. Zowel op de zaterdag als voor de 

zondag zijn er niet meer dan 4 mensen gewenst. We zijn er klaar voor…. 

SEPTEMBER 

Herman Wesselink College 

In verband met corona en de verbouwing bij het HWC heeft het managementteam van 

de school gevraagd om ons clubhuis te mogen gebruiken voor enkele vergaderingen. 

Het blijkt langer te duren. Ze zullen tot en met voorjaar 2021 gebruik maken van onze 

faciliteiten. Daar staat tegenover dat wij als club ook van hun faciliteiten gebruik 

kunnen en mogen maken. Een win-win situatie dus. 

Algemene Ledenvergadering 

Het clubhuis wordt voor de ALV zo ingericht dat er voldoende mensen aanwezig 

kunnen zijn, ondanks de 1,5 meter afstand regel.  

Het is een bijzondere ALV. Het is de laatste van voorzitter Nils Mulder en secretaris 

Wouter Koomen. De kandidatuur van de nieuwe voorzitter Mette Reitsma en secretaris 



 

 

 

 

 

John de Droog werden unaniem 

gesteund door de vergadering en dus 

werden zij benoemd. En voor de 

penningmeester (Dennis Vogel) was 

het natuurlijk ook vreemd. Zijn eerste 

verantwoording en meteen de impact 

van corona op cijfers van de club was 

natuurlijk spannend. Hoe staan we 

ervoor na een half seizoen geen 

inkomsten. Zo heeft het budget voor 

het nieuwe seizoen 2020-2021 logischerwijs een hoog what if gehalte. Voor het verslag 

van de vergadering verwijs ik je naar de (nieuwe) secretaris. 

Competitie 

Als de competitie dan begint worden de 1,5 meter regels met voeten getreden. 

Toeschouwers staan te dicht op elkaar en de teams zitten ‘gezellig’ dicht bij elkaar. 

Ondanks vragen en de maatregelen die we genomen hebben. Helaas gedragen we 

ons daar niet naar.  

Gelukkig is de competitie weer begonnen. En gelukkig gaan de werkzaamheden 

achter de bar ook goed. Gelukkig wordt er weer omzet gedraaid. Poeh! De KNHB heeft 

geadviseerd geen lunches te organiseren voor de eerste teams. Met andere woorden: 

bied geen faciliteiten aan waarbij je groepen bijeen brengt.  

Drukte 

Wanneer het iets minder weer is - we hebben tot dan toe geboft - en met het feit dat 

de kleedkamers gesloten zijn, wordt het erg druk in het clubhuis (meer dan het vereiste 

aantal en worden bovendien de 1,5 meter afstand regels niet in acht genomen. Met 

het nieuwe bestuur wordt overlegd wat de consequenties moeten zijn. Een deel van 

het clubhuis dicht of alleen de bar open? En wat dan bij slecht weer? Dan helaas, aldus 

de bespreking. En in deze omstandigheden heb ik daar uiteraard begrip voor… 

Nieuwe maatregelen 

Maar zover komt het niet. Het besluit van 28 september om per 29 september op slot 

te gaan heeft het kabinet voor ons genomen. Het clubhuis mag niet meer gebruikt 

worden. De sociale bewegingen waren te groot. Ja, dat is klote (of mag ik dat niet 

zeggen?). Vervelend allemaal en vooral ongezellig. Maar noodzakelijk als we corona 

de kop willen bieden. Trainen mag wel, ouders moeten helaas hun kind bij het hek 

afzetten, en voor de wedstrijden zijn ze ook al niet meer welkom. Maar het kan even 

niet anders. En na de wedstrijd meteen naar huis. Dit geldt zowel voor de kids als de 

senioren. Okay, liever zo, dan dat de competitie weer wordt afgebroken, toch? Dat zal 

iedereen het met mij eens zijn. Behalve de penningmeester natuurlijk. Moeten we weer 



 

 

 

 

 

boa’s inzetten op bepaalde dagen? Maar controle blijkt niet echt nodig. Ouders houden 

zich voorbeeldig aan de afspraken. En zo hoort het ook. 

Ongezellig 

Wel raar. Wedstrijden zonder publiek en voorbesprekingen en geen nazit in of om het 

clubhuis. Kaal, ongezellig en een ramp voor de club. Gelukkig is het clubhuis altijd 

open voor blessure-ijs, de EHBO-koffer en de toiletten. Myra faciliteert hockey en 

daarmee neemt ze ook haar verantwoordelijkheid voor als er wat gebeurt. Er kan 

bovendien, indien nodig, gesproeid worden en de lichten kunnen worden ontstoken. 

Het hockey gaat gelukkig nog door, maar leuk is anders. De techniek en enkele 

vrijwilligers zorgen ervoor dat sommige wedstrijden thuis live bekeken kunnen worden. 

Dat is toch geweldig! 

Contractverlenging COOP 

Het is altijd prettig wanneer sponsoren, 

óók tijdens deze rare periode, de club 

willen blijven steunen. Onlangs werd het 

vernieuwde contract ondertekend door 

Mette Reitsma als voorzitter namens 

Myra en Rob van Ruiten namens de 

Coop. De Coop van der Hooplaan, is 

onlangs uitgeroepen tot beste Coop van 

Nederland. Rob van Ruiten: “We 

proberen echt als een team te werken, 

iedereen heeft zijn/haar taak en dat 

weten we van elkaar. En als er dan een 

afwezig is, wordt dit perfect opgevangen, omdat iedereen weet waar we voor staan.” 

Dit zou een interessante ambitie kunnen zijn voor Myra.  

OKTOBER 

Toename aantal coronabesmettingen 

De laatste weken zien we alleen maar een toename van besmettingen. Er wordt 

aanzienlijk meer getest, dus het is niet onlogisch. Maar de maatschappelijke druk 

wordt alsmaar groter. Totdat op 13 oktober weer een persconferentie wordt ingelast 

waarin het kabinet nog zwaardere en meer ingrijpende maatregelen aankondigt. 

HELEMAAL GÉÉN hockey meer vanaf 14 oktober 22:00 tot zeker vier weken… 

Behalve de jeugd die nog wel mag blijven trainen, is er niets op de club te doen.  

 

  



 

 

 

 

 

De Grote Clubactie 

Clubhuis dicht en alleen de jeugd traint nog. Gelukkig maar, zo kan Corrie van der 

Toorn de lotenboekjes weer uitdelen. En nu maar hopen dat de kinderen veel loten 

verkopen, want dat kan de vereniging nu wel extra goed gebruiken. Dit jaar kunnen de 

loten ook digitaal worden besteld. Corrie, die dit al jaren organiseert, blijft de jeugd 

stimuleren om via Facebook, Instagram (volg jij ons al?) en onze website en clubapp, 

zo veel mogelijk 

loten te verkopen. 

Inmiddels weten we 

dat de jeugd haar 

stinkende best heeft 

gedaan. ….Jongens: 

FANTASTISCH!!!! 

Barpakketten 

De maand oktober is maar saai. Zelfs de herfst hockeykampen hebben we niet door 

kunnen laten gaan. Vanuit de bar in samenwerking met het bestuur worden 

voorbereidingen getroffen om de barvoorraad te verkopen. Er wordt een aantal 

pakketten voorgesteld met een aantrekkelijke korting. Betaling en ophalen vindt plaats 

op de club. Op deze manier komen we van de voorraad af en leiden we daarop geen 

verlies. Interesse? Bestel jouw pakket HIER. 

Wijnactie 

Vervolgens gaan we ook aan de slag met de jaarlijkse wijnactie. Leden kunnen 

verschillende wijnen bestellen voor de feestdagen tegen een aantrekkelijke prijs. En 

Prosecco,          Dessertwijn,             Chardonnay,            Modena Bianca           Neropasso 

https://www.facebook.com/groups/105138022881104/
https://www.instagram.com/hvmyra_1954/
https://hvmyra.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uDHpIu8aQ-4lKaXpbUHWLWTu5qm2qV92p6DsvCmU4yaulg/viewform


 

 

 

 

 

Myra houdt er ook nog wat aan over (wederom een een win-win situatie). Samen met 

de gebroeders Schoonderbeek (van het Wijngenootschap Schoonderbeek) worden 

vier prachtige wijnen geselecteerd door verschillende wijnen te ruiken, te proeven, 

weer uit te spugen en te beschrijven.  

Interesse? Bestel jouw wijnen voor de feestdagen HIER. 

Onderlinge wedstrijden 

In deze maand heeft Myra wel bijna elke thuiswedstrijd gewonnen. Een unicum! We 

hebben het natuurlijk over de jeugdteams. Zij kunnen op zaterdag namelijk toch 

‘gewoon’ hun wedstrijden spelen. Alleen wel zonder tegenstander van buitenaf, dus 

alleen onderlinge wedstrijden. Dit betekent dat het clubhuis de hele zaterdag weer 

stand-by is voor EHBO. De zaterdagcoördinatoren pakken deze taak op. Fijn, zo 

faciliteren wij toch hockey.  

Trainingen Mini’s en Funkeys 

Op de zondagen faciliteren we de trainingen voor 

de Mini’s en Funkeys van Myra. Prachtig om te 

zien hoe de allerkleinste Myra-leden op 

spelenderwijs hockey leren van een grote groep 

jeugdtrainers onder leiding van Thomas van Dijk 

en Jasper van der Meulen. Helaas mogen er maar 

enkele ouders bij zijn. Deze begeleiden de 

kleinsten naar het veld en na de training weer 

terug naar het hek waar de vaders en moeders 

staan te wachten. Prima georganiseerd door 

Esmeralda, Baukje, Judith, Annelot en Monique. Bedankt dames! 

Hockeymaterialen gedoneerd 

Omdat wij veel gebruikte hockeymaterialen over hebben (voornamelijk 

keepersmateriaal), heeft Björn van der Dussen deze, namens Myra, gedoneerd aan 

de nieuwe hockeyclub Amsterdam Dynamics in Amsterdam Zuidoost. Hoewel 

gebruikt, is die nieuwe club daar erg dankbaar voor.  

NOVEMBER 

Livestreams 

Ook november is saai. Maar, ook in deze maand mag de jeugd trainen en onderlinge 

wedstrijden spelen. Dus de zaterdagen bevatten volop wedstrijden, waarvan sommige 

worden ‘gelivestreamed’ zodat het thuisfront kan meekijken. Bezetting wordt gedaan 

door de zaterdagcoördinatoren (super!) en telkens blijkt het weer nodig. Pleister, 

blessure-ijs, glaasje water, aai over de bol en een troostend woord. Ouders houden 

zich gelukkig aan de afspraak weg te blijven van het sportpark, dus club-boa’s zijn 

gelukkig niet nodig.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek5W7_qOAgOZHtAf-2pL5cacn45DrTs-xmxVLcl5QSWRv2Tw/viewform


 

 

 

 

 

Dan mag er half november weer door de senioren getraind worden met 4-tallen. De 

selectieteams maken hier gebruik van om de conditie op peil te houden. Het betekent 

ook dat de G-Hockeyers 18+ met viertallen mogen trainen. Zij starten op de zondagen 

(na de mini’s).  

Sinterklaas 

En dan verschijnen er pieten op de club. Speciaal voor de kleinsten. Een grote 

verrassing én een groot succes Het wordt goed georganiseerd door de 

Jeugdevenementencommissie (JEC). Prima meiden! Goed gedaan. 

 

 

 

 

 

DECEMBER 

Richting december loopt de interne jeugdcompetitie ten einde. Er mag wel nog even 

door worden getraind, in overleg met de Myra Hockey Academy.   

Omdat het clubhuis in principe gesloten is, is er geen kerstboom of andere 

kerstversiering te zien. Saai hè. Ja, saai. Het wordt koud in het clubhuis en alle pitchers 

staan ‘in corona-stand’ en er verlaten bij. Treurig eigenlijk. Maarja, als het helpt het 

virus te bedwingen, dan doen we het er maar mee.  

Gebruik faciliteiten 

Het HWC blijf ook nog deze maand bij ons vergaderen. Ze hopen na de jaarwisseling 

in het nieuwe gebouw te zijn. In overleg kan Myra enkele spullen krijgen van HWC, die 

niet meegaan naar de nieuwbouw (extra beamer e.d.) Een mooi gebaar van hen. Ook 

trouwe sponsor MeanWell blijft deze maand gebruik maken van onze faciliteiten.  



 

 

 

 

 

Sponsors bedankt! 
Myra maakt een video waarmee ze haar sponsoren bedankt voor de steun, ondanks 

de beperkte zichtbaarheid van hun uitingen en de afwezigheid van publiek op de club. 

Het filmpje wordt naar de sponsoren gestuurd. Stephan Danser (cameraman, editor, 

belichtingsexpert en lid van Myra), Bas Berntsen (sponsorcommissie) en Mette 

Reitsma (voorzitter) super gedaan!   

 

 

 

 

 

 

 

 

De persconferentie van 9 december jl. gaf geen optimistisch vooruitzicht. Of de 

competitie in januari weer kan starten is maar de vraag. Oei…..afwachten dus. 

In die tussentijd wens ik jullie allemaal sterkte en ondanks de beperkingen geweldige 

knusse en gezellige kerstdagen en een sportief 2021.  

Hou vol, blijf gezond en hopelijk tot gauw!  

Bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proost, op naar een sportief 2021 



 

 

 

 

 

Ps.: 

Gedurende het seizoen blijven heel veel spullen liggen op de velden of in het clubhuis.  

Van bitjes (die gooien we meteen weg, tenzij er een telefoonnummer in staat), bidons 

(vele staan op de gordijnroede in ons clubhuis), vesten, broeken, jasjes, hoodies, 

shawls, (hockey-)handschoenen en nog meer. Voor alle duidelijkheid: het is niet de 

verantwoordelijkheid van Myra als er spullen kwijt of vergeten zijn.  

Hieronder een opname van de jassen en vesten e.d. van dit moment 

Ze blijven tot en met december in ons clubhuis, daarna gaat ze naar de kringloop. 

Voor info voor opening van het clubhuis: clubhuismanager@hvmyra.nl 

 

 

mailto:clubhuismanager@hvmyra.nl

