
 

 
Beste leden en ouders, 
 
Wat een mooie hockeyweken 
hebben we achter ons. De 
Oranjevrouwen en Oranjemannen 
hebben flink gestreden en zijn er 
met de Europese winst vandoor 
gegaan. De laatste negen 
seconden voor de eindstrijd tegen 
Duitsland blijven nog lang in het 
geheugen gegrift, net zoals het 
geweldige doelpunt van Matla… 
Was het bol?, nee natuurlijk niet, 
zo mag je ook scoren! 
 
Maar de echte winst was op onze eigen club te ervaren. Er werden 
gelukkig weer wedstrijden gespeeld met publiek langs de lijn en het was 
lekker gezellig druk op de club. Mede door de inzet van een aantal 
actieve vrijwilligers hebben we dit korte heropeningsseizoen kunnen 
genieten van het hockeyspelletje. 
 
Noemenswaardig was de eerste oefenwedstrijd van ons nieuwe 
veteranen team. Het was een mooie pot tegen ‘de vets’ en nadien een 
drankje en een bitterbal. Wat hebben we het gemist zo met elkaar. En 
een geweldige uitbreiding van MHCDalfsen. Nogmaals welkom heren! 
 
Nieuws van de Technische Commissie 
Gelukkig konden we nog een zaterdag ouderwets genieten zoals het 
bedoeld is. Zeker op zaterdagochtend 26 juni was het weer een drukte 
van belang met ouders, opa's en oma's langs de lijn. De kinderen 
konden weer lekker spelen met publiek. Meer dan vermeldenswaard 
was het debuut van Pieter Scheewe en Olivier Blaauwgeers als 
scheidsrechter bij JF1. Souverein alsof zij al jaren het spelletje leiden 
waren zij een meer dan perfecte spelbegeleider. Mooi om te zien! 
 
De trainingen van de jeugdteams zijn afgerond en het seizoen is bijna 
voorbij. Achter de schermen is de TC druk bezig met de begeleiding en 
trainers voor het komende seizoen. De trainingen starten weer zodra 
de schoolvakanties voorbij zijn, dus vanaf maandag 23 augustus. 
 
In september starten we weer met de wedstrijden. De KNHB is 
momenteel nog druk bezig met het organiseren van de nieuwe 
competities, exacte speeldata en – tijden worden later bekend.  
 
 
 
 

 
Hoofdsponsors 

MHoranjeCDalfsen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Teamsponsoring 
Wil je het nieuwe seizoen starten met mooie 
teamkleding? Zoek met je team 1, 2 of 3 
sponsors en stel een mooie set samen met 
optie met je naam erop. Misschien jullie 
lopen jullie dan binnenkort samen in het 
nieuw! MHCDalfsen heeft een mooie 
kledinglijn en alle details staan op de site. Klik 
HIER voor meer informatie. 
 
Schoonmaakochtend 28 augustus 
Om het nieuwe seizoen fris te beginnen hebben we een 
schoonmaakochtend op zaterdag 28 augustus om het clubhuis en het 
terrein weer op orde te maken. Heb je een uurtje tijd? We kunnen 
zeker nog hulp gebruiken. We zorgen voor een duidelijke takenlijst en 
appeltaart met koffie. Aanmelding via voorzitter@mhcdalfsen.nl. 
 
Vacatures 
Onze enthousiaste barcommisaris Ton Souren die o.a. altijd de 
barinkopen heeft georganiseerd en vele bardiensten voor zijn rekening 
nam, heeft aangekondigd na zeven jaar zijn vrijwilligerswerk bij 
MHCDalfsen te beeindigen. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet en 
gaan Ton op gepaste wijze in het zonnetje zetten. 
 
Met de reeds bestaande vacatures (zie ook onze site) hebben we een 
uitdaging om de barcommissie weer op sterkte te krijgen. We zoeken 
meerdere leden/ouders die een paar keer per jaar als hoofd bardienst 
willen fungeren, we zoeken een barcommissielid die de barroosters wil 
beheren en we zoeken een inkoper. Nieuwschierig of conrete 
interesse? Stuur een mailtje naar voorzitter@mhcdalfsen.nl. 
 
Tot slot 
Fijne vakantie gewenst en tot ziens in augustus. 
Namens het bestuur, met sportieve groet, Cesar Blaauwgeers. 
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