
 
 
Beste leden en ouders, 
 
Ik val maar gelijk ‘met de deur in huis’. MHCDalfsen gaat het 
aankomende winterseizoen niet in de zaal spelen. 
 
Winterseizoen ’20-21 
Het coronavirus grijpt weer om zich heen en sinds dinsdag 29 
september hebben we te maken met nieuwe verscherpte maatregelen. 
Geen bezoek meer langs het veld, het clubhuis dicht, etc. En met die 
actuele ontwikkelingen stonden we voor een lastige keuze over 
deelname aan de zaalcompetitie. We hebben dinsdagavond met de 
commissie jongste jeugd, de technische commissie en het bestuur 
uitgebreid gesproken over de ‘voors en de tegens’ van het aankomende 
zaalseizoen. We hebben unaniem besloten dat we het aankomende 
winterseizoen met een alternatief programma op het veld gaan spelen. 
Dus geen zaaltraining en geen zaalwedstrijden. 
 
Waarom was het een lastige keuze? We hebben de afgelopen jaren 
gezien dat het spelinzicht en de hockeykwaliteiten significant toenemen 
door zaalhockey. Dus sportief bekeken willen we dit altijd kunnen 
aanbieden aan onze leden. Tegelijkertijd moet het wel veilig zijn en 
daar hebben we met de kennis van vandaag geen vertrouwen in. Het 
verhoogde besmettingsrisico bij indoor sporten vinden we niet 
acceptabel, want het gaat namelijk niet alleen om de sporters, maar 
ook om de coaches, de scheidsrechters, de zaalbegeleiders, rijdende 
ouders, etc. 
 
Doordat we deze beslissing nu hebben genomen kunnen we ons gaan 
voorbereiden op het alternatieve winterprogramma. Dat wordt de 
komende weken nader uitgewerkt, waarbij we gaan kijken naar 
trainingsschema’s, mogelijke samenwerking met andere regionale 
hockeyverenigingen voor vriendschappelijke wedstrijden of wellicht 
een kleine competitie, etc. Uiteraard zolang de weersomstandigheden 
het toelaten. We gaan het ervaren met z’n allen, maar het is fijn dat er 
duidelijkheid is. 
 
Twee nieuwe F teams! 
In het vorige ‘hockeynieuws’ hebben we gemeld dat de club aan het 
groeien is. Die groei zorgt ervoor dat er twee nieuwe F teams komen. 
Na de herfstvakantie gaan de teams van start. Vanuit de Benjamins 
schuift een groot aantal kinderen door. Zij gaan samen met de kinderen 
uit het huidige mixteam een jongens F team en een meisjes F team 
vormen. 
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Stemmen voor Rabo ClubSupport 
Ieder jaar maken we kans op een mooie clubbonus van de Rabobank. 
Alle leden van de Rabobank krijgen een uitnodiging om hun stem uit te 
brengen. Er kan gestemd worden van 5 tot 25 oktober. De clubbonus 
zal ten goede komen aan de verdere ontwikkeling van onze 
jeugdtrainers. Alvast dank voor de steun aan onze mooie hockeyclub! 
 
Trimhockey 
Terug van weggeweest… Woensdag 30 september starten we weer met 
trimhockey van 20.30 uur tot 21.30 uur. Trimhockey is een leuke en 
laagdrempelige vorm van hockey voor ouders of andere 
geïnteresseerden waarbij gezelligheid en plezier voorop staan. Het is 
een vrijblijvende vorm van hockey die geen competitie kent en je hebt 
geen hockeyervaring nodig. 
Interesse? 

• Kom dan op woensdagavond langs vanaf ongeveer 20.20 uur 

• De eerste drie trainingen zijn gratis 

• Het lidmaatschap van Trimhockey kost daarna € 17 per maand 

• Daarvoor kun je iedere woensdag trainen 

• Heb je geen hockeystick? Geen probleem, via de hockeyclub 
kun je een stick lenen 

• Wel handig om te dragen, zijn stevige buitensportschoenen 
(geen spikes!) 

 
Ten Slotte 
De hockeybond is nog bezig om de laatste coronamaatregelen te 
verwerken naar richtlijnen voor de hockeyclubs. Bijvoorbeeld: “hoe 
gaan we om met de chauffeurs van bezoekende teams”. Zodra hier 
meer over bekend is, dan zullen we daarover melding doen. 
 
Als laatste doe ik een beroep op ieders verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de algemeen geldende coronaregels. Volg ze alsjeblieft op. 
Want daardoor hou je niet alleen rekening met jezelf, maar ook 
rekening met elkaar, zodat we hopelijk de hele winterperiode van het 
mooie hockeyspel kunnen genieten. 
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