Al jarenlang ben ik fan van MHCL! De gezelligheid, gedrevenheid en commitment van de coaches, trainers,
ouders, leden, vrijwilligers, sponsors en lieve LISA … van jou

Lieve, lieve LISA,
Wauw, wat kan er veel gebeuren in één maand tijd.
Van de Poldercup, tot aan vandaag, de laatste wedstrijd
in de voorcompetitie.
En er zijn bijna alleen maar leuke dingen gebeurt. Zoals
je weet is het weekend na de Poldercup, de
voorcompetitie begonnen. Voor sommigen betekende
dit “weer even schakelen”; een zomer niets gedaan en
nu weer volop aan de bak tijdens een wedstrijd spelen
(is best wel afzien, ik spreek uit ervaring).
De “Corola” kilootjes zaten bij menigeen in de weg. (In
een eerder bericht, zoals je weet, heb ik al aangegeven
dat ik bij de naam Corona, negatieve gevoelens had.
Dus dat ik daarom “dit alles” liever Corola noem – klinkt
wat vriendelijker -). Nu zag ik dat jij er niet zo’n last van
hebt, lieve LISA, maar desondanks mijn “Corola”
thuistraining met touwtjespringen, hardlopen en
buikspieroefeningen, moet ik eerlijk bekeken dat er
inmiddels iets in de weg komt te zitten tijdens het
strikken van mijn veters.
Had je meegekregen dat het volledige “vriendinnen”
team MB4 19/20 volledig door is gegaan naar MB2?
Mooi voorbeeld van hoe selectieprocedure op niveau
goed is, maar dat een sociaal gedreven team ook veel
kan bereiken. Plezier en prestatie blijft een goede
combinatie! Momenteel staan ze 2de in de competitie.
Lekker bezig meiden!
Maar wie ook lekker bezig zijn is het JD1 team.
Dit team is een jongensteam, zoals ook de B1, met zeer
grote uiteenlopende niveaus. Het leuke is dat dit team
behoorlijk op stoom komt. Een enthousiaste vader
heeft de taak op zich genomen om de jongens te
trainen.
Gewoon beginnen met de basis. Met een jeugdspeler
uit de B1, als ondersteuning van de trainer, maakt dit

team leuke stappen. Momenteel staan ze op een mooie
3de plek in de competitie en hadden vorige week 0-8
gewonnen en deze week met
5-0 (!!!!!!!!!) gewonnen! Volgens de trainer kregen zelfs
de meest onzekere spelers vleugels.
Kijk daar worden jongens klaar gestoomd voor Eerste
klasse Heren 1.
Lieve LISA over eerste klasse gesproken….
Onze eigen Dames 1 komt uit voor MHCL, in de
Silvercup.
Een knock-out competitie, waarbij de deelnemers zich
dus geen fouten kunnen veroorloven.
Onze dames hadden afgelopen vrijdag HCHN op bezoek
… and guess what?!... Yep gewoon met 4-2 gewonnen!
Natuurlijk zijn er punten van aandacht maar: HALLO 4-2
én doorrrrr dames!
O, en dan nog iets he…. en dan stop ik met veren
uitdelen …. maar heb jij ook gehoord dat Pieter en
Wester waren uitgenodigd voor de district selectie? Na
een aantal selectie dagen is Wester gevraagd om de
selectie trainingen te volgen. Hoe vet is dat?! Goed
voor Wester én goed voor ons clubje: zo wordt een van
onze topkeepers nog beter!
Weet je, lieve LISA, ik vind altijd dat er te weinig ouders
zijn die zich voor de club inzetten. En ja, natuurlijk blijf
ik vinden dat er nog meer ouders iets mogen doen voor
de club van hun kind.
Maar…. op de oproep, voor nieuwe vrijwilligers, is erg
goed gereageerd! Naast de vaste vrijwilligers zijn er een
bult nieuwe enthousiastelingen bij gekomen. Super fijn
om te zien hoe iedereen zich inzet voor ons clubje.
Wat een mega domper was het van de week met de
aangescherpte “Corola” maatregelen. Helaas een beetje
weer “terug naar hoe het was in maart”.

Maar gelukkig dat we wel kunnen blijven trainen en
wedstrijd kunnen blijven spelen (afhankelijk van een
aantal “moetjes”: zie onderaan de column!).
Wat ik bizar blijf vinden is dat er nog steeds mensen
(ouders, trainers, coaches, bezoekers) zijn die vinden
dat de regels wel opgerekt kunnen worden.
Realiseren zij dan écht niet dat als we de regels, zoals
door ons bestuur opgesteld zijn, niet worden nageleefd
we niet kunnen trainen?!
Kortom als er een bord op de weg staat om te zorgen
dat er géén auto’s het terrein op kunnen: dan is het dus
niet de bedoeling dat je met je PC-tractor er tóch langs
rijdt!
Of als de afspraak is om direct na de training te stoppen
en het terrein te verlaten: dit dan ook te doen.
Hoe vervelend en ongezellig het ook is, het is nu even
niet anders.
O, en hoe balen zijn deze maatregelen ook voor onze
gezelligheid aan de bar!
Nu we net hadden bedacht om te starten met één keer
in de maand een VRMIBO te organiseren en dat we 0.0
bier op de tap hebben…
Niet alleen voor de gezelligheid maar ook voor de
inkomsten voor de club is dit echt wel een domper.
Ik moet eerlijk zeggen dat onze sponsorcommissie vét
goed bezig zijn. Mannen complimenten! Met Buisman
makelaars en Eerdmans Advocaat als nieuwe sponsor,
heeft de sponsorcommissie twee leuke bedrijven weten
te binden aan onze club. Niet te vergeten zijn de
contracten met ABN Amro, We Match en Primera weer
verlengd! En Burgersupport die het eerste Mega
Clubactie lot heeft gekocht. TOP!
Nu we niet een kopje koffie kunnen drinken aan de bar
of een kannetje bier kunnen uitschenken dan kunnen
we misschien wel met zijn allen, ipv dat biertje, een
Grote Clubactie lot kopen! Want we doen mee met de
Grote clubactie en die is nu al een groot succes.
Momenteel (dit is nu even mijn check; wanneer je dit
leest is dit hopelijk al verdubbeld;), zijn er 1398 loten
verkocht.

Maar het kan altijd meer natuurlijk. Dit geld gaan we
inzetten voor oa de herinrichting van Ons Clubgebouw.
Voor een sportief en gezellig “thuis ”gevoel voor ons en
onze gasten.
Lieve LISA, had jij al een lot en als je wint wat ga je er
mee doen dan? Zullen we samen een lot kopen? Via de
link https://clubactie.nl/lot/mhc-lelystad/403437
kunnen we dit doen en helpen we Onze club.
Phoe, nog zo’n dingetje: heb je meegekregen dat het
zaalhockey-seizoen op losse schroeven staat? Ons
bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten. De regels die nu zijn opgesteld, zijn echt niet te
doen én ik snap persoonlijk, heel erg, dat op die basis
niemand de zaal in wil.
Hoe kan de bond bedenken dat wanneer je als team
niet kunt spelen, doordat er te veel spelers symptomen
hebben, het team een boete riskeert??!
Zoals gezegd, ons bestuur zit er bovenop en mijn advies
voor iedereen: wacht even totdat de bond een besluit
heeft gemaakt. Dan is er nog tijd genoeg om als team
gezamenlijk te besluiten om wel óf niet de zaal in te
gaan.
Dit weekend helaas de laatste wedstrijden van de
voorcompetitie. De eerstvolgende is weer na de
herfstvakantie. Tot dan Lieve LISA, geniet van de
herfstvakantie; blijf gezond en veilig, zodat we snel
weer met z’n allen “normaal” kunnen doen.
Nog 1 – DRINGEND - verzoek, Lieve LISA, aan alle
betrokkenen van MHC Lelystad:
We zoeken “Corola” verantwoordelijken op de
volgende dagen/tijdstippen.
ZONDER TOEZICHT MAG ER NAMELIJK NIET
GEHOCKEYD WORDEN.
Dit geldt voor de volgende dagen/tijdstippen:
Dinsdag, 19.00 – 20.30 uur
Woensdag, 19.00 – 20.30 uur
Donderdag, 19.00 – 20.30 uur en 20.30 – 22.15 uur.

Lieve LISA… dat komt goed … toch?

