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1 juni 2e pinksterdag, geen toernooi....maar de horeca mag weer open! “En onze 
kantine dan?”, hoor ik je vragen. Helaas vallen wij niet onder de horeca, maar onder 
sportkantines. Dus nog even niet. Sh*t! Jammer, bedoel ik.  

Vanaf 2 juni mogen teams 18- weer duels spelen. De 
senioren mogen helaas nog niet, bovendien heeft het 
Bestuur besloten de coronamaatregelen buiten het veld te 
handhaven. Hier op de foto wachten moeders, met hun zelf 
meegenomen koffie, keurig buiten de hekken op hun 
kinderen.  

 

En dus niet in de dug-outs, maar de tassen bij een van de staanders van het hek.  

Omdat er volgens de maatregelen nog niets kan c.q. mag, betekent dit ook dat er 
voorlopig géén afsluitende gezelligheid van diverse team op het terras van Myra. Ook 
dat is erg jammer.  

Hoewel de armaturen op de palen zijn gemonteerd, is er nog geen stroom op de 
verlichting. De elektricien is er druk mee bezig. Op 5 juni kan de verlichting aan. 
Helaas kunnen nog niet alle mogelijkheden getest worden; een ‘wifi communicatie 
probleem’.  

Het is mogelijk alleen het 23-meter gebied te 
verlichten of één helft. Bovendien is er een 
standje ‘looptraining’, waarvoor het licht tot 
een minimum gedimd is. En dit allemaal via 
een App. Handig hè? Helaas kan de 
verlichting alleen getest worden als het 
donker is.  

En dan gaat het eindelijk regenen. Heerlijk voor de boeren. Ietsjes minder voor ons. 
Maar voor de boa’s zijn er gelukkig paraplu’s! 

Voorlopig wordt er doorgetraind en bij de jeugd gaat het vooral om selecties. Zoals 
ook op zaterdag 6 en 13 juni. En ook daarbij krijgen we weer hulp van de vrijwilligers 
voor de tijdelijke boa-functie.  

Op 6 juni gaan de G-hockeyers ook weer van start. Pfff, lekker 
hoor! Wel apart, zo zonder ouders. Maar de G-hockeyers worden, 
zoals gebruikelijk, goed opgevangen. Fijn dat het weer kan. 

 



De laatste trainingen voor de jeugd worden afgesloten 
met bedankjes aan de trainers. En er is een bijzondere 
laatste training van Joost Vink; je weet wel die 
enthousiaste lange gozer met die pet. De afgelopen jaren 
heeft hij o.a. de jongeren hockeytraining gegeven, zowel 
op het veld als in de zaal. Nu wordt hij technische chef bij 
HV  Maarssen. HV Myra wenst hem alle succes (de 
meiden geven hem hier een flesje bubbels namens de 
club). 

 

 

 

De senioren trainen en selecteren nog even door. Het trainingsschema is aangepast 
en geconcentreerd op di, wo en do.  

………..En dan is er op 23 juni de persconferentie, met een verlossende 

versoepeling voor ons: 

Per 1 juli mag er weer ‘gewoon’ worden gehockeyd! Enerzijds ‘joepie!!’, anderzijds 

beginnen dan de vakanties in Amstelveen, dus zeg maar ‘poepie’. Maar we gaan er 

het beste van maken. Het clubhuis wordt voorbereid voor de 1,5 mtr regels. En het 

zomeravondhockey kan in ieder geval een succes worden nu er weer wedstrijdjes 

gespeeld mogen worden…. en de bar weer open mag. Zie de website voor meer 

informatie. 

In de laatste week van juni stelt Myra haar velden 

beschikbaar voor bewoners van zorgcentrum De Luwte. 

Onder leiding van Myra-lid Lieke Mulder mogen bewoners 

van De Luwte lekker buiten sporten. Het is mooi te zien dat 

Myra hiermee weer haar maatschappelijke betrokkenheid 

toont.  

Dit heeft Myra ook gedaan voor de Telekids dans- en 

muziekschool. Omdat binnen sporten/spelen niet kon, 

mochten ze velden van Myra gebruiken hun leerjaar buiten 

in de open lucht af te sluiten.  

 

  

https://www.hvmyra.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=1646


Het lijkt erop dat we de corona met elkaar onder 

controle hebben (mede dankzij de prachtige mensen 

in de zorg). En we ons meer vrijheden kunnen 

permitteren. Maar ‘beware’, het virus is niet 

verdwenen, al lijkt het er hier op dat Thyra, links op de 

foto (trimmer,) het virus uitzwaait.  

Dus geniet van de zomer, doe voorzichtig en tot in het 

nieuwe seizoen dat gelukkig, weer gewoon van start 

kan en mag.  

Bas 

 

 


