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door Mark Spoelstra

De H-hockey groep en Corona in het afgelopen jaar...
Het liefst had ik het nu gehad over een gezellige avond met het bekende drankje. Maar
helaas, dit gaat over de mindere variant...
Voor de hockey groep heeft dit veel rare weken en onzekerheid opgeleverd. De eerste keer
noodzakelijke stop was plotseling en onverwacht. En zeker geen makkelijke keuze.
Op het moment dat we weer konden en mochten was het ook zeker genieten. Onderling
hielden we elkaar scherp op het afstand houden waar nodig, het gebruiken van de
noodzakelijke middelen (ontsmetten, mondkapjes waar nodig).
En dan zien we als groep de bui langzaam naderen, hoe goed en netjes we het ook met ons
allen doen. We zijn de slachtoffers van de mensen die zich er niet aan houden en zorgen dat
de cijfers stijgen. Met de noodzakelijke humor wensen we elkaar regelmatig alvast fijne
kerstdagen in oktober. Het kan iedere week de laatste keer zijn dat we samen kunnen en
mogen trainen. Maar genoeg hierover.
Als groep zijn we gegroeid in de weken dat we konden trainen, een grote opkomst en allen
volledig volgens hetgeen op dat moment noodzakelijk was. Ook de wisselwerking met de Egroep was mooi om te zien. Iedereen gaf elkaar de ruimte om goed naar binnen en buiten te
gaan. En het meest belangrijke, iedereen bleef gezond! En dat laatste is voor mij vele malen
belangrijker dan het winnen van of spelen van competitiedagen.
Ook m.b.t. de competitie veel contact gehad met de organisatie. Hoe zien zij het, hoe zien
wij het. Wat is goed, wat vind ik etc.... Diverse ideeën kwamen langs, o.a. voor het spelen
van mini-competities of wedstrijden. Dit alles kon uiteindelijk geen doorgang vinden
aangezien naast De Tubanten meerdere clubs dit geen goed idee vonden.
En nu.... Vooruit kijken, op naar de rest van het seizoen dat we hopelijk nog af kunnen
maken in de sporthal. En dan vooruit naar seizoen 21-22.
Met 2 teams weer volle bak voor de prijzen gaan, maar altijd met plezier.

