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Het was wat je noemt een bewogen hockeyseizoen. Niets vermoedend zijn we op 7 september met 
de competitie 2019 – 2020 gestart. Aangezien het nieuwe veld bij HC Udenhout nog niet gereed was 
kwam er via het bestuur de vraag of er voor Udenhout nog ruimte was om enkele teams bij ons te 
laten spelen. Via goede communicatie met Udenhout leverde dat geen problemen op. En met enkele 
aanvragen om eerder of later te mogen spelen was het rustig richting winterstop. Na een zachte 
winter maakten we ons op voor het tweede gedeelte van de competitie. Begin maart doemde het 
Corona virus op, Nederland was in stilstand. Alle sporten werden verboden, een hoop regels en 
vragen betreffende het virus. Geen hockey, dus ook geen training, niemand op de velden! 

Na een tijdje kwam de versoepeling, de jongste jeugd mocht onder duidelijke regels trainen, 
de oudere jeugd kwam ook aan de beurt en per 1 juli 2020 mocht iedereen op de normale manier 
weer sporten en is er tijdens het sporten geen sprake meer van een afstandsbeperking van 1,5 
meter. Wel moeten de Corona clubregels in acht worden genomen. 
De horeca mag weer open en de club kan weer gaan leven. Vanaf 22 juni jl. tot 23 augustus konden 
teams trainingstijden aanvragen, totaal kwamen er 68 aanvragen binnen voor training of 
oefenwedstrijden. 
Vol spanning zitten we nu te wachten op de competitie indeling voor het seizoen 2020 – 2021.  
Het enige voordeel van al deze Corona ellende is dat ik al mijn “snipperdagen’ van de afgelopen 40 
jaar heb opgenomen. 
Laten we hopen dat de start van het nieuwe hockeyseizoen gewoon kan doorgaan, want iedereen 
staat weer te popelen om te kunnen spelen en elkaar weer te ontmoeten op deze gezellige 
hockeyclub. 
Tot ziens op de club. 
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