
 
Beste leden en ouders, 
 
Het is alweer even geleden dat er een ‘hockeynieuws’ is geschreven. Er 
zijn veel leuke berichten te melden, dus hoog tijd voor een nieuwsbrief. 
 
Nieuws van de jongste hockeyers 
Iedere zaterdagochtend wordt er flink getraind door onze jongste leden 
(funkey). Het is een super fanatiek clubje dat zelfs de hele winter elke 
zaterdag door weer en wind op het hockeyveld te vinden was met de 
trainsters Mathilde en Jikke. Geweldige bikkels en hartstikke fijn! 
Ook is het MixE8 team vaak op zaterdag op het veld te zien, dan wordt 
er extra getrained op conditie, spelinzicht en techniek onder leiding van 
Willeke. En er is nog meer sportiviteit te melden vanuit de jongste 
jeugd. Omdat de F-jes door de huidige beperkingen helaas geen echte 
wedstrijdervaring op kunnen doen, heeft de jongste jeugdcommissie 
(Eva en Esther) samen met de coaches een schema opgesteld zodat er 
naast de reguliere doordeweekse trainingen op zaterdag om de week 
getraind en wedstrijdjes gespeeld kunnen worden. Met een afsluitend 
eindtoernooi in het geval de competitie uit zal blijven. Top geregeld. 
 
Nieuws van de TC 
Langzamerhand lijkt er weer een hockeyzonnetje te gloren aan de 
horizon. Kon er de afgelopen weken alleen maar worden getraind en 
gooide Koning Winter het spreekwoordelijke roet in het eten, in de  
week na de voorjaarsvakantie werd er weer volop getraind en onderling 
geoefend bij MHC Dalfsen. Afgelopen zaterdag waren de speelsters van 
MC1 en MB1 mooi aan elkaar gewaagd tijdens een oefenwedstrijd, 
maar MB1 trok aan het langste eind. Met name de vreugde bij de 
speelsters was groot, dat er weer een wedstrijd gespeeld kon worden. 
Het belang van het hockeyspel is groot en daarom gaat de TC een opzet 
maken voor de A, B, C en D jeugd voor het verzorgen van onderlinge 
oefenwedstrijden. 
 
Nu ook de senioren tot 27 jaar weer mogen trainen begint het 
langzamerhand weer een beetje ‘normaal hockeyleven’ te worden. En 
als het de goede kant opgaat dan kunnen we nog meer verruimingen op 
sportgebied aankondigen en kunnen we over drie weken met 
trainingen voor senioren in kleine groepen starten. Gelukkig, want we 
hebben sport nodig. Niet alleen om in beweging te blijven, maar ook 
voor de onderlinge sociale contacten. 
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Van onze hoofdtrainer Gerard 
Vanwege de moeilijke tijden is het lastig geweest om als groep trainers 
bij elkaar te komen. Gelukkig gaan we weer de goede kant op. De 
vrijheid om te sporten is weer meer aanwezig en de temperaturen 
worden weer hoger. Binnenkort is er daarom een online workshop voor 
de jeugdtrainers. Hierbij worden onderwerpen behandeld die de 
trainers graag besproken zien. Een volgende workshop zal dan een 
praktijksessie zijn. Hierbij worden trainingen voorbereid en deze aan 
elkaar geven en gezamenlijk geëvalueerd. 
 
Kompasrun Dames1 
Groot succes in de bossen van Havelte met Dames1 op zondag 28 
februari. Hoofdtrainer Gerard heeft het nieuwe voorjaar sportief 
ingeluid en Dames1 geestelijk en fysiek voorbereid op een nieuw 
seizoen. In de frisse boslucht is een route van 10 kilometer gelopen met 
kaart, kompas en een houtstam. Het was een geweldige middag met 
blije en enthousiaste meiden. 
 
Nieuws van de sponsorcommissie: teamwear & sponsoring 
De sponsorcommissie heeft 
vorig jaar hard gewerkt aan 
de nieuwe  clubkleding. Een 
prachtig resultaat. 
Wil jij ook het team- en 
clubgevoel verder 
versterken? MHCDalfsen 
heeft een nieuw pakket fijne 
teamwear van het merk 
REECE samengesteld. 
Hiermee scoor je al wanneer 
je als team naar de training of 
wedstrijd gaat! Bij deze 
nieuwsbrief is een bijlage 
toegevoegd waarin alle 
mogelijkheden staan. Heb je 
interesse? Stuur een 
berichtje t.a.v. Wim en 
Frederiek naar 
sponsoring@mhcdalfsen.nl. 
 
Tweede heren veteranen team 
Er is een super gave ontwikkeling bij onze hockeyclub. We kunnen de 
de komst van een tweede veteranen hockeyteam aankondigen! 
Huidig veteranenspeler Peter Dekker en oud-speler Mark Eshuis zijn 
achter de schermen druk bezig met het formeren van dit nieuwe team 
met nieuwe spelers. Een mooie stimulans voor de club, met een forse 
ledengroei en op zondag nog meer gezelligheid en reuring. Binnenkort 
meer info. 
  
 
 
 
 
 
 



Coronamaatregelen MHCDalfsen 
Bij iedere wijziging van de regels omtrent buitensport worden de  
coronamaatregelen van onze club getoetst en eventueel aangepast. De 
meest actuele maatregelen staan altijd op onze site en wij volgen 
daarin het landelijke beleid van de hockeybond. 
 
Gezocht: leden voor opruimactie  clubkas bijdrage 
In het kader van Schone Rivieren zijn wij benaderd om mee te helpen 
bij het opruimen van 1 kilometer oever langs de Vecht. Wij zoeken een 
coördinator om dit te organiseren en voldoende leden te activeren om 
in april te helpen opruimen. Kijk voor meer informatie op deze pagina 
op Dalfsennet. Interesse om het te organiseren? Stuur even een mailtje 
naar het bestuur. Het levert een schoner Dalfsen op + € 100,- voor de 
clubkas. 
 
Nieuwe website 
Al veel eerder aangekondigd, maar door diverse redenen vertraging 
opgelopen. Nu is het dan zover, het concept van de nieuwe website is 
eindelijk klaar. De teksten worden deze week geactualiseerd en bij de 
LISA-organisatie wordt een moment in de planning vrij gemaakt om de 
nieuwe site te implementeren. Naar verwachting dit voorjaar af. 
 
Chris Langenbach nieuwe wedstrijdsecretaris 
Zoals eerder aangekondigd heeft Chris Langenbach het 
wedstrijdsecretariaat op zich genomen. Heel fijn dat hij deze taak wil 
uitvoeren. Alle veldtijden en beschikbaarheid worden door hem 
geregistreerd en zijn voor iedereen zichtbaar op de website van MHC 
Dalfsen onder het kopje ‘wedstrijdschema’. Chris is bereikbaar via 
wedstrijdsecretariaat@mhcdalfsen.nl. 
 
Tot slot – woord van de voorzitter 
Ik kijk enorm uit naar een verdere opening van sportmogelijkheden bij 
onze hockeyclub. Met ouderwetse gezelligheid langs het veld en in het 
clubhuis. Na een jaar thuiswerken met gemiddeld 25 video-beluren per 
week snak ik naar écht contact en gezelligheid. Ik besef me dat Corona 
veel schade heeft toegebracht in persoonlijke, zakelijke of financiële 
zin. Ook bij onze leden. Het voelt enigszins dubbel om nu zoveel mooie 
berichten in deze nieuwsbrief te melden terwijl er nog veel strenge 
coronamaatregelen van toepassing zijn. Toch vertrouw ik erop dat de 
positieve energie die ik ervaarde bij het maken van deze nieuwsbrief 
ook z’n uitwerking op anderen heeft. We weten nog niet wanneer, 
maar hopelijk tot snel ziens! Sportieve groet, Cesar Blaauwgeers. 
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