
 

 
Beste leden en ouders, 
 
De maand juni staat traditiegetrouw in het teken van het afronden van 
een druk hockeyseizoen. Dit jaar is echter in alle opzichten anders. Juni 
is een lekkere drukke hockeymaand en we zijn allemaal dingen aan het 
opstarten in plaats van afronden. Eindelijk weer regionale 
jeugdwedstrijden en trainen zonder beperkingen. De hockeybond heeft 
een kleine regionale jeugdcompetitie mogelijk gemaakt tot eind juni 
met twee of driespeelronden. En het EK hockey is dit jaar in Nederland! 
(Eurohockey Championships). Het wordt dit jaar in Amsterdam 
georganiseerd, duurt van 4 tot 13 juni en er zijn nog kaarten 
beschikbaar. 
 
Nieuws van de Technische Commissie 
 Regiocompetitie 

Met veel enthousiasme hebben we alle jeugdteams van MHC 
Dalfsen ingeschreven voor de regiocompetitie de komende 3 
zaterdagen: 12, 19 en 26 juni. Erg leuk dat we op deze manier het 
‘Coronaseizoen’ positief kunnen afsluiten! 
Aangezien ongeveer 70% van de verenigingen mee doet, was het 
voor de bond iets lastiger dan normaal om de indelingen te maken. 
Daarom is er bij de indeling in de eerste plaats gekeken naar 
reisafstand en zijn er waar nodig concessies gedaan op speelniveau. 

 
 Teamindelingen 

De afgelopen weken hebben we samen met de coaches van alle 
teams de teamindelingen voor volgend seizoen, 2021-2022, 
samengesteld. Het clubbelang, teambelang en speelplezier stonden 
hierbij centraal. We zijn samen tevreden met de uiteindelijke 
indeling. Deze wordt dit weekend op de website gepubliceerd. 

 
 Ledengroei 

Ondanks Corona en het stilleggen van de competitie is de club 
gegroeid. Er zijn weinig opzeggingen en veel nieuwe aanmeldingen. 
Vanaf komend seizoen start er een tweede veteranenteam en 
daarnaast is ook de trimhockey opnieuw begonnen met een 
enthousiaste groep. 
We zullen na de zomer starten met 15 teams in de competitie! 

 
Ingelaste schoonmaak & onderhoudsavond donderdag 10 juni 
Vanwege de extra regiocompetitie hebben we besloten om het clubhuis 
en het terrein nog even snel op orde te maken. Heb je een uurtje tijd? 
We kunnen zeker nog hulp gebruiken. Aanstaande donderdagavond 10 
juni van 19 tot 21 uur. We zorgen voor een duidelijke takenlijst en een 
drankje ter afsluiting. Aanmelding via voorzitter@mhcdalfsen.nl. 
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F eindtoernooi 
Het afgelopen seizoen hebben onze F 
jeugdleden iedere zaterdagochtend 
kunnen trainen en wedstrijdjes 
gespeeld. Om dit feestelijk af te 
sluiten is een heus eindtoernooi 
georganiseerd, verdeeld over twee 
zaterdagen op 29 mei en 5 juni. Ruim 
40 F jeugdelen waren verdeeld over 
tien landen en speelden wedstrijdjes 
van 3 tegen 3. Het was tot het einde 
spannend en de zenuwen namen 
flink toe bij de prijsuitreiking. Team 
Amerika was de uiteindelijk 
toernooiwinnaar en team Spanje 
gingen er vandoor met de 
originaliteitsprijs. 
 
Onze sponsoren AH en Jumbo zorgden voor lekkere appels en ijsjes. 

 
Met betrokken en enthousiaste 
coaches/wedstrijdbegeleiders is het 
écht een succes geworden. 
Uiteraard ook door de geweldige 
organisatie van de commissie Jongste 
Jeugd en de activiteitencommissie. 
Super! 
 

Tot slot – woord van de voorzitter 
Wat heerlijk om weer met elkaar te kunnen sporten. Helaas mogen we 
echter nog geen publiek ontvangen. Benieuwd naar wat er wel mogelijk 
is? De coronamaatregelen van MHCDalfsen zijn weer bijgewerkt en 
staan op onze site. Blijf gezond en tot snel ziens! 
Namens het bestuur, met sportieve groet, Cesar Blaauwgeers. 
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