
 
 
Beste leden en ouders, 
 
Er wordt weer volop gehockeyd in Dalfsen! Gaaf. 
 
De eerste twee competitieweekenden liggen achter ons en er zijn al 
mooie sportieve resultaten geboekt. Meerdere teams staan op een 
gedeelde 1e plek in de competitie en de trainingen worden erg goed 
bezocht. En het lukt ons met z’n allen (redelijk) goed om de corona-
maatregelen te respecteren. Daarover verderop in deze nieuwsbrief 
meer info. 
 
Feit is dat er veel animo is voor hockey in Dalfsen en we hebben 
momenteel te maken met een stijgend aantal leden naar circa 200, 
variërend met groei van funkey-spelers tot en met veteranen. Ook is er 
weer nieuwe animo voor het opstarten van de trimgroep. Kortom; 
sportieve successen! 
 
Commissie Jongste Jeugd 
Een lang gekoesterde wens is ingevuld! MHCDalfsen heeft sinds dit jaar 
een actieve commissie Jongste Jeugd. 
Hoog tijd om Eva van Aarle en Esther Lindeboom in de spotlights te 
zetten! 
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Met veel enthousiasme en betrokkenheid zijn Eva en Esther zoveel 
mogelijk op de club aanwezig tijdens de trainingen van de jongste jeugd 
(Funkey – Benjamins – F – E). 
 
“Zeker op zo’n eerste dinsdagmiddag na de vakantie merken we hoe fijn 
het is om erbij te zijn. Nieuwe spelers bij de juiste teams krijgen, ouders 
met vragen opvangen, een luisteren oor, etc. Ook de 
introductieavonden voor ouders van nieuwe jeugdteams zijn hartstikke 
leuk.”  
 
Samen met Ronald Dubbink en Marcel Slootweg geven ze inhoud aan 
het technisch kader van MHCDalfsen. Eva en Esther hebben allerlei 
plannen en ideeën om op te pakken, maar het moet wel haalbaar zijn. 
Beiden hebben namelijk een drukke baan, Esther werkt in het Isala 
ziekenhuis en Eva werkt in het onderwijs. En beiden hebben een jong 
gezin, dus het is altijd even schipperen met de tijd. 
 
“In het begin was het wel zoeken wat we allemaal konden en moesten 
doen. We zijn gewoon gestart en hebben nu de basis goed op orde en 
we hebben het goed naar de zin. Het kwam precies op het goede 
moment om dit vrijwilligerswerk op te pakken!”. 
 
Esther en Eva zijn bereikbaar via jongstejeugd@mhcdalfsen.nl. 
 
Corona en hockey 
De afgelopen weken hebben we geconcludeerd dat iedere 
hockeyvereniging op eigen wijze invulling geeft aan corona-
maatregelen. Dat komt o.a. vanwege verschil in clubgrootte en indeling 
van clubhuizen. Bij onze club is het bijvoorbeeld niet nodig om bezoek 
te registreren vanwege het relatief lage aantal bezoekers, terwijl 
bezoekersregistratie in Zwolle wel verplicht is (en bij voorkeur vooraf 
digitaal). Daarom een tip voor spelers, ouders en coaches: kijk voor 
aanvang van een uitwedstrijd op de website van de hockeyclub waar je 
speelt zodat je goed voorbereid op pad gaat. 
 
De regels voor MHCDalfsen staan op onze site (zie link) en staan 
genoemd bij de achteringang van het clubhuis. We vragen met klem de 
RIVM regels in acht te nemen waaronder de anderhalve meter afstand 
+ thuisblijven bij verkoudheidsklachten. 
  
Let op! In het clubhuis max 6 personen tegelijk → ook als het regent! 
 
Zaalseizoen 
Achter de schermen wordt het zaalseizoen alweer voorbereid. We 
houden rekening met verschillende scenario’s vanwege de corona-
maatregelen en volgen daarin het advies van de hockeybond. De meest 
actuele informatie hierover is te vinden op: 
https://www.knhb.nl/nieuws/stand-van-zaken-zaalcompetitie-2020-
2021. 
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Sponsoring 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen hebben we twee nieuwe 
bordsponsoren mogen verwelkomen: MONDZORG HET RAAN (Hans 
Borgeld) en Passie makelaardij (Annelies Nijboer). Dank! 
 
Grote Clubactie 
Zaterdag 19 september starten we met de GROTE CLUBACTIE. Met dit 
jaarlijks terugkerende event kunnen we onze clubkas een mooie extra 
impuls geven. Van ieder verkocht lot gaat 80% rechtstreeks naar onze 
clubkas en van de overige 20% wordt de landelijke loterij 
georganiseerd. De loten worden via de coaches verspreid en we 
vertrouwen op een hoge verkoop! De best verkopende teams krijgen 
een lekkere/leuke attentie. 
De coördinatie wordt dit jaar verzorgd door Lotte Niens. Lotte is 
bereikbaar via groteclubactie@mhcdalfsen.nl. 
 
Ten Slotte 
Blijf gezond en tot snel ziens op of langs het veld! 
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