Beste leden en ouders,
Nu de hockeycompetitie volledig is stilgelegd en de beperkende
maatregelen forse impact hebben op onze sportclub, is het even
zoeken naar mooie momenten om te kunnen genieten van de
hockeysport. Afgelopen zaterdagochtend was gelukkig zo’n moment.
Onze vier (!) F teams waren onderling flink aan het strijden met
zelfgeorganiseerde wedstrijdjes, een E-team kreeg extra training, er
was een enthousiaste Funkey training met nieuwe jonge gezichten en
twee meiden C-teams hebben sportief gestreden tijdens een
oefenwedstrijd.
Super om de veerkracht van onze vereniging te ervaren. En wat fijn dat
onder de huidige omstandigheden onze jeugdleden tóch zo lekker
kunnen hockeyen.
Compliment en woord van dank aan iedereen die zich hiervoor inzet!

Midwintercompetitie
Omdat hockeyverenigingen de zaalcompetitie massaal hebben
geannuleerd, is de bond nu een veldcompetitie voor de winterperiode
aan het voorbereiden. Zodra hier meer over bekend is wordt dat op de
site van KHNB gemeld en uiteraard houdt onze technische commissie
het nauwgezet in de gaten.
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Hoofdtrainer bij MHCDalfsen: wie is Gerard van der Gronden?
Hoi! Ik loop sinds de zomer rond bij MHC Dalfsen en daarmee vond
Cesar het wel tijd geworden dat ik mezelf aan de clubleden ging
voorstellen. Dus bij dezen.
Ik ben Gerard van der Gronden,
geboren en getogen Zwollenaar, 52 jaar
en trotse vader van twee zonen,
Maximiliaan (David, H1) en Lucien. Ik
hockey al ruim 40 jaar. Ooit begonnen
bij Tempo’41 in Zwolle en nu, sinds de
fusie, bij de HC Zwolle.
Als oud Tempo-lid voelt de warme
ontvangst, mede dankzij de
ongedwongen sfeer, gezelligheid en de
no-nonsens mentaliteit bij MHCDalfsen,
als een thuiskomst.
Mijn motivatie als trainer komt voort uit de liefde voor sport en hockey
in het bijzonder. Daarbij vind ik het enorm leuk om met (jonge-)mensen
bezig te zijn. Ze dingen te leren en te zien hoe ze zich ontwikkelen.
Bij de HC Zwolle ben ik trainer van twee trimgroepen, van een
veterinnen-elftal en ben ik trainer/coach van Meisjes B4. In de winter
ben ik de laatste jaren als zaalhockey-coach van MHCDalfsen Heren 1
actief geweest en nu dus zogezegd ook als trainer van Heren 1/Jong
Dames 1 en begeleid ik als hoofdtrainer de jeugdtrainers binnen de
club.
De komende jaren willen het bestuur/TC en ik ons richten op het
creëren van een consistent beleid inzake de training van de jeugd. Om
dit te kunnen bereiken moet er een eenduidige basis zijn. Dit zijn de
trainingen en de kwaliteit daarvan. Vanuit mijn kennis en ervaring als
hockeytrainer en ex- instructeur bij de Koninklijke Landmacht zal ik de
jeugdtrainers praktisch en theoretisch bijstaan en opleiden. Dat doe ik
door tijdens de trainingen regelmatig aanwezig te zijn en ondersteuning
te bieden. Ook organiseer ik gedurende het jaar meerdere workshops
en praktijktrainingen vóór de trainers. Helaas is dat momenteel niet
mogelijk, maar zodra het weer toegestaan is plannen we het weer in.
Verder geef ik, op aanvraag en in overleg met bestuur/TC ook clinic’s
voor individuele teams.
Ik ben erg enthousiast over MHCDalfsen! Jullie zien me dus geregeld op
de club. Mocht je vragen hebben of gewoon een praatje willen maken?
Altijd goed. Verder mag je me natuurlijk bellen, appen (06 – 421 21 869)
of mailen, gvandergronden@yahoo.com.
Hartelijke groet, Gerard van der Gronden

Aankondiging ALV → dinsdag 1 december
Het bestuur heeft zich gebogen óf en zo ja, hoe we dit jaar een ALV
moeten organiseren. Omdat het momenteel niet mogelijk is om elkaar
in het clubhuis te ontmoeten, hebben we gekozen voor een digitale
variant (waarschijnlijk via Microsoft Teams). Zodat de ALV in ieder geval
doorgang kan vinden. Onderwerpen die voor de ALV betreffen TC,
commissie Jongste Jeugd, bestuur, financiën, sponsoring, zaalhockey,
werkgroep ledenbehoud. Er volgt binnenkort een persoonlijke
uitnodiging voor de voorinschrijving en uiterlijk twee weken voor
aanvang wordt de agenda vrijgegeven.
Nieuwe website
Binnenkort krijgen we een nieuwe website. Hiervoor zijn twee redenen.
Als eerste is onze huidige site verouderd, zowel technisch als
inhoudelijk. Tweede reden betreft de voorbereiding van LISA voor een
nieuw platform waarbij de LISA hockey app en de website nog meer
worden geïntegreerd én verbeterd en hiervoor is een grondige
aanpassing van de huidige website nodig. In november gaat een
sprintteam van LISA onze nieuwe site maken, hopelijk kunnen we
daarna spoedig de nieuwe site aankondigen.
MAGAZINE TOPHOCKEY
De nieuwste editie van het magazine
TOPHOCKEY is digitaal gratis
beschikbaar. Klik op deze LINK en je
kunt het laatste hockeynieuws lezen.
Een aanrader voor álle
hockeyliefhebbers.
Herinnering: Grote Clubactie
Er zijn veel loten verkocht door onze
jeugdleden. Voor de afronding is het
noodzakelijk dat de lotenboekjes z.s.m.
worden ingeleverd bij de coaches.
Jumbo actie

Jumbo Kamphuis heeft een actie waar MHCDalfsen wijzer van wordt.
Voor iedere online bestelde appeltaartje doneert Jumbo Kamphuis €2,aan MHCDalfsen. Bestellen kan via https://jumbokamphuis.nl/taart.
Ga naar afrekenen en selecteer Mixed Hockeyclub Dalfsen als
vereniging, kies je ophaaldag en betaal via iDeal. Geniet van je lekkere
appeltaart en steun tegelijkertijd de hockeyvereniging!

Ten slotte
Onlangs werd een deelnemer voor de
Haantjestrofee gespot bij de ingang van het
clubhuis. Deze deelnemer was er als de kippen bij,
maar helaas ging het niet door.
Er was verder geen kip te bekennen, maar gelukkig
kraait er geen haan naar…
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