
 
Vanuit de Bestuurskamer: overpeinzingen van een vertrekkend Voorzitter 
 

 

Seizoen 2019-2020. Het beloofde zo'n mooi seizoen te 
worden, tevens mijn laatste seizoen als voorzitter. 
Diverse mooie evenementen, veel plezier, mooie 
wedstrijden en hopelijk hier en daar nog een 
kampioenschap om te vieren. Hoe anders kan het lopen. 
In de week na het weekend van 7 & 8 maart 2020 draaide 
de wereld op zijn kop…en onze hockeywereld ook. Alle 
trainingen en competities stilgelegd en verenigingen op 
slot.  
Geen evenementen betekende geen Paas-Hock-EI, geen 
20-jarig G-Lustrum, geen 65-jarig Myra Lustrum, geen 
befaamd Myra Familietoernooi, geen jeugdtoernooien, 
geen TD-s. Wat een aderlating. 
 
Het stopzetten van de competities en betekende dus ook 
geen kampioenschappen en promoties of degradaties. 
Sportief? … Afgebroken competities, dat is sportief 
gezien toch vooral een kater. Ongeacht hoe hoog of laag 
je in de ranglijsten stond, het voelt nooit fijn als iets niet 
wordt afgemaakt.  

Om misverstanden voor te zijn, wil ik vooral duidelijk maken dat ik erg trots ben op alle 
teams die er hard voor hebben gestreden, ongeacht de “eind”-stand. Maar de competities 
zijn niet afgemaakt en dat voelt niet goed. Wat het lastig maakt is dat we helemaal niets 
aan kunnen doen! Een nieuwe ervaring in uitzonderlijke tijden. Zelf heb ik het er best 
moeilijk mee gehad … eerst boos, dan teleurgesteld … dan weer … gefrustreerd. Maar 
inmiddels berust ik erin. Waarom? Omdat ik heel goed weet dat het niet helpt en dat het 
zo vreselijk weinig zin heeft om je druk te maken over zaken waar je absoluut geen 
invloed op hebt. Het zal niet veranderen, en het enige waar ik wel invloed op heb, is wat 
het met me doet. Dus dan focus ik me liever op trots op hoe we als vereniging deze tijd 
aan het doorkomen zijn. 
 
Denkbeeldige prijzenkast 
 
Meerdere teams waren strak op weg naar 
mooie resultaten, wellicht kampioenschap en 
promotie. Kijkend naar de “eind”-
rangschikking – natuurlijk met enig vertekend 
beeld door slechts deels uitgespeelde 
competities – zouden we 8 keer 3e plaats 
hebben (MD3, JD4, JD1, JC3, JB1, DJ4, D4, 
D3); 7 keer 2e plaats (MD1, MC4, JC1, MB1, 
H7, H6, H2) en maar liefst 10 keer 1e plaats 
(MD1, MD2, JD3, MC2, MC1, JC4, MA2, DJ3, 
HB, H1)! En ook bij onze jongste E en F-
teams is door een aantal teams veelbelovend 
hoge ogen gegooid! 
 

 
 
 
 
 

 



 

Vereniging op slot dus. Geen reuring op de 
vereniging, of anders gezegd geen 
vereniging op de vereniging.  Vaker werd 
door jullie bestuur al gesteld: “Samen 
maken we de vereniging, samen maken we 
Myra”. Maar wat nu als we niet meer samen 
mogen zijn? Om hele goede redenen, maar 
we zijn nu juist zo graag samen. En toch 
ben ik trots op hoe we ons hebben 
gedragen en er doorheen hebben 
geslagen; sommigen letterlijk met een 
hockeystick (en wc-rol).  
 

Het was stil op Myra. Maar we hebben achter de schermen, of eigenlijk digitaal, niet 
stilgezeten. Want toen alles op slot ging, waren er genoeg zaken te regelen voor de 
vereniging om ervoor te zorgen dat we er als vereniging met zijn allen goed doorheen 
zouden komen.  
 
Het veld weer op! 
 
Gelukkig kwam in april al de versoepeling en 
konden we met jeugd per begin mei de 
trainingen onder voorwaarden weer 
hervatten. Ondertussen mag iedereen weer 
de velden op. Nog niet helemaal als vanouds, 
maar het ziet en voelt alweer veel 
vertrouwder. Het wrange daarbij is natuurlijk 
wel dat we nu de zomervakantie in gaan…en 
het opnieuw veel stiller zal zijn. 
 

  

   

Maar gelukkig is het zomeravondhockey weer van start gegaan voor de senioren; is er deze 
week een NSK Hockeykamp op Myra – en hebben we ondertussen ook 
zomermiddaghockey voor de jeugd opgezet! Dankzij onze sponsoren Acosorb, Simpel.nl 
en New York Pizza, die onze jeugdopleiding een warm hart toedragen, hebben we budget 
vrij kunnen maken om dit op te zetten met onze eigen trainers en MHA. Zeker na dit 
vreemde en veel legere seizoen dan anders ben ik onze sponsors deze steun extra 
dankbaar. Het is heel fijn dat wij als vereniging naast onze eigen vrijwilligers en 
medewerkers juist ook op dit soort partnerships kunnen bouwen. 
 

                  
 
Daarnaast mogen vanaf 1 juli het terras en het clubhuis weer open! Stapje voor stapje terug 
naar normaal. Jullie zullen begrijpen dat een gesloten clubhuis en vele gemiste wedstrijden 
en evenementen er financieel behoorlijk inhakt. In dat licht zijn we gelukkig dat we – ook 
hier – met zijn allen een steentje bijdragen. Enerzijds “in persoon” door vrijwilligers die de 
ordedienst draaien tijdens de coronatrainingen, anderzijds met initiatieven als de verkoop 
van Myra shawls en paraplu’s (dank Dames 2) en het doneren van de resterende bierpot 
(Dank Heren Veteranenteams).  
 
Zo komen we met zijn allen door de corona te komen.  
Terugkijkend kan ik dus stellen dat we een uitzonderlijk seizoen hebben gehad. Een seizoen 
dat niemand vooraf had kunnen voorstellen. En daarin zijn veel dingen niet doorgegaan of 



uitgekomen, en dat is jammer. Minder hockey, minder plezier, minder samenzijn. Maar 
tegelijkertijd hebben we met zijn allen ons beste beentje voorgezet om samen hier veilig 
doorheen te komen. En dat maakt me trots op Myra en op jullie allemaal. Ik wil jullie daar 
allemaal voor bedanken: dank voor jullie hulp en steun aan ons fantastische Myra.     
 

 
 
Algemene Ledenvergadering 16 september 2020 
 
Logischerwijs, maar ook helaas, zijn resultaten minder zijn dan gehoopt en gepland.  
Dit zullen we uitgebreid toelichten tijdens de ALV van 16 september 2020.  
 
De ALV van 16 september? We hebben 
toch normaal ook een ALV rond eind juni, 
hoor ik je zeggen. Dat is juist, die hebben 
we normaal ook en die vraagt enige 
voorbereiding, maar kon niet regulier 
worden gehouden. Toen heeft het Bestuur 
besloten de ALV naar 16 september te 
verplaatsen en daarmee direct de twee 
ALV’s samen te voegen. Ik wil jullie hierbij 
dan ook direct van harte uitnodigen die 
datum in de agenda te noteren.  In deze 
ALV van september zal ik als reeds eerder 
aangegeven de voorzittershamer 
overdragen.  
 

                                

 

Het Bestuur kijkt er naar uit om jullie deze zomer of bij de start van het seizoen weer op 
Myra te mogen begroeten. Aan de bar, langs de lijn, op het veld, waar dan ook. Tot snel en 
tot die tijd, blijf vooral gezond.  
 
Jullie Voorzitter,  
 

Nils Mulder 

 
 


