Beste hockeyvrienden,
Voor velen is de zomervakantie ondertussen begonnen. Na wederom een
bewogen jaar dé tijd om een paar versnellingen terug te schakelen en lekker te
genieten van zon, gezelligheid en vooral ook rust om straks weer vol energie
aan het nieuwe hockeyseizoen te beginnen.
In deze laatste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022 blikken we nog een keer
terug én kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen. De onderwerpen:
• E6-teams voorzien van fraaie trainingspakken
• Startbijeenkomst coaches dinsdagavond 30 augustus, 18:00 - 19:30 uur
• Seizoen afsluiting E6-teams
• Internationaal debuut Veteranen A
• Start seizoen 2022-2023:
o Trainingstijden
o Startmoment trainingen en competitie
o Pre seizoen schoonmaakochtend zaterdag 3 september, 9:00 uur
Veel leesplezier!

E6 teams strak in pak!
Kleren maken de man. En daarom is een aantal ouders en coaches op zoek
gegaan naar sponsoren die de hockeysport, onze club én vooral ook onze
jeugdteams een warm hart toedragen. En met resultaat! De jongens en meiden
van onze E6 teams hebben allemaal een mooi Reece trainingspak gekregen.
Geleverd door onze kledingleverancier en sponsor Leerentveld Vrije Tijd in
Zwolle. Samen met deze actieve ouders en coaches willen we de sponsoren
heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de fraaie trainingspakken
waarmee de teams nu de show stelen:

Hoofdsponsors MHC
Dalfsen

Proeflokaal Zuid
Proeflokaal ZUID is een eigen “Wijze” horecagelegenheid in Nieuwleusen
Noord. Met een laagdrempelig en ongedwongen karakter en gericht op
kwaliteit, sfeer en het serveren van culinaire verrassingen. Altijd op zoek naar
leveren van net dat beetje extra. In een ontspannen setting.
Zin in een lekker hapje of drankje, een verrassend diner of heb je iets te vieren?
Ga dan naar www.proeflokaalzuid.nl
Eurosafe Solutions
Eurosafe Solutions creëert veilige werkomgevingen in risicovolle situaties. Op
hoogte, in besloten ruimten en bij water. Van risico inventarisaties & evaluaties
tot trainingen, van installatie van veiligheidsvoorzieningen tot de inspectie
ervan en van veiligheidsadvies tot het leveren van stand-by rescueteams en
veiligheidswachten.
Samen de veiligheidsketen sluiten, dat is waar Eurosafe Solutions voor staat.
Meer weten? Ga dan naar www.eurosafesolutions.com

Coach Huiswerkbegeleiding
Deskundige begeleiding met veel persoonlijke en gerichte aandacht voor
eenieder. Dat is waar Coach Huiswerkbegeleiding voor staat.
Ben je op zoek naar een goede coach om succesvol je schoolcarrière te
doorlopen, of je nou op de basisschool zit of op het voortgezet onderwijs, neem
dan contact op via www.coachhuiswerkbegeleiding.nl
Passie Makelaardij
“Thuis is waar je jezelf kunt zijn en kunt opladen voor de volgende dag. Het is
onderdeel van wie jij bent, waar je met je gezin, familie en vrienden tot rust
komt en mooie herinneringen maakt.” Dat is het credo van Annelies Nijboer van
Passie Makelaardij, een makelaarskantoor dat zich richt op Dalfsen, Ankum,
Hoonhorst, Oudleusen en Lemelerveld.
Op zoek naar een nieuwe stek of wil je je huis verkopen? Ga dan naar
www.passiemakelaardij.nl
Yachtfull International
YachtFull International Yachtbrokers is een internationale makelaardij in
hoogwaardige zeiljachten. Als specialist met meer dan 20 jaar ervaring in zowel
de aan- als verkoop van nieuwe en gebruikte zeiljachten, ben je bij Yachtfull
International in Elburg aan het juiste adres voor een zorgvuldig en succesvol
aan- of verkooptraject.
Meer informatie over de werkwijze van Yachtfull en het actuele aanbod vind je
op www.yachtfull.com

Havezate Den Alerdinck
Vlakbij Dalfsen en Zwolle ligt de prachtige havezate Den Alerdinck. Gebouwd in
1680 en sinds enkele decennia met veel zorg en aandacht weer teruggebracht
in de oude stijl. Met de allure van weleer en hedendaags comfort is Den
Alerdinck geschikt voor velerlei gebruik. Van overnachten in één van de 4 luxe
vakantiehuizen binnen de slotgracht tot een zakelijke bijeenkomst of een
huwelijksfeest in de grandeur van lang vervlogen tijden.
Weten wat Havezate Den Alerdinck te bieden heeft, neem dan een kijkje op
www.alerdinck.nl
De Lange Classic & Exclusive Car Logistics
Als specialist in het transport van oldtimers en exclusieve voertuigen staat De
Lange Classic & Exclusive Car Logistics voor betrouwbaarheid, veiligheid en
kwaliteit. In Nederland en over de landsgrenzen.
Wil je je kostbare auto veilig naar bijvoorbeeld een klassiekerrally of een
concours d’elegance laten brengen, neem dan contact op via
www.delangeautotransport.nl
CLA Administratie
Persoonlijk, betrouwbaar, heldere afspraken, korte lijnen en scherpe tarieven.
Dat kenmerkt de werkwijze van CLA Administratie.
Wil je je administratie uit handen geven, als MKB bedrijf of particulier, neem
dan contact op via www.administratiezwolle.nl
Profile Car & Tyreservice Dalfsen
Van een kleine beurt tot groot onderhoud, van autobanden tot APK keuring,
Profile Car & Tyreservice Dalfsen helpt je graag.
Voordat je op vakantie gaat nog even je airco laten controleren? Maak dan snel
een afspraak via www.profile.nl/vestigingen/dalfsen/de-vesting-24

Startbijenkomst voor alle coaches dinsdagavond 30 augustus
Op dinsdagavond 30 augustus van 18:00 - 19:30 uur organiseren we een
startbijeenkomst voor alle coaches. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Technische Commissie (TC) en onze hoofdtrainer Gerard van de
Gronden. Tijdens deze bijeenkomst trappen we samen het nieuwe seizoen af,
delen we informatie over de veldindeling en de spelregels en geven we je
handvaten voor je rol als coach.
Daarnaast heeft de TC heeft een nieuw overzicht gemaakt van de begeleiding/
coaches voor het nieuwe hockeyseizoen 2022/2023. Dit overzicht staat op de
website en vind je na inloggen onder het kopje “Documenten”. Mocht er iets
niet kloppen of wil je iets wijzigen, dan horen we het graag via
technischecommissie@mhcdalfsen.nl
Graag tot 30 augustus!

Seizoen afsluiting E-teams

Eerder blikten we al terug op het seizoen van diverse teams en de afsluiting van
het seizoen. Ook de E6 teams hebben na het eindtoernooi dan wel tijdens de
laatste trainingen gezellig het seizoen met elkaar afgesloten. Met een tiptop
verzorgde BBQ, overheerlijke zelf gebakken pannenkoeken of knapperige
patatjes & lekkere snacks van Kwalitaria Dalfsen, waarvoor hartelijk dank, en
een ijsje toe werd weer een mooi seizoen waarin de teams flinke stappen met
elkaar hebben gemaakt uitgeluid.

Internationaal debuut Veteranen A in Schotland

Veteranen (A) speelden eind juni twee wedstrijden om de ‘zelfverklaarde’
Highland Cup in Schotland. Op vrijdag 24 juni werd gestreden tegen Hill Head
Hockey club uit Glasgow en een dag later werden de Watsonians uit Edinburgh
bestreden.
Na een reis van 30 uur stond er een vermoeid, maar strijdlustig team aan de
afslag in Glasgow. Hill Head had een gelijkwaardig team op de been gebracht en
dat maakte de wedstrijd spannend van begin tot eind. Helaas werd de
vermoeidheid de veteranen in het laatste kwart iets teveel en werden de
mannen op een enigszins geflatteerde nederlaag getrakteerd. De Dalfser
eretreffer werd door Larson van Dijk hard en laag in het doel geslagen (1-4).
Een dag later waren de Watsonians uit Edinburgh aan de beurt. De Watsonians
traden echter aan met drie ex Internationals en dat maakte de verhoudingen
‘ietwat’ scheef. Dalfsen verdedigde kranig, maar kon een flinke Nederlaag
wederom niet voorkomen. Mark Beijen was nog dichtbij een doelpunt, maar hij

raakte de bal verkeerd. (Lees niet)
Al met al kunnen we stellen dat Dalfsen op de kaart is gezet tijdens deze
Internationale wedstrijden. Organisator Jos de Boer en aanvoerder Jur
Krijgsman kijken dan ook met trots terug op de reis: “De teamspirit was
ongeëvenaard en deze reis smaakt zeker naar meer!” Volgend jaar juni zijn de
mannen zeer waarschijnlijk te vinden in Italië onder leiding van Bert van den
Assem.

Startmoment trainingen en competitie
Na de zomervakantie zullen op maandag 29 augustus (week 35) de trainingen
weer starten. Er is een nieuw trainingsschema gemaakt dat je hieronder kunt
vinden. Dit schema is nog onder voorbehoud. Mocht er iets wijzigen, dan
communiceren we dit tijdig. De competitie start op zaterdag 10 september.
Weekoverzicht 2022-2023
Dag

Tijd

Team

18:00-19:00
MixC1
18:00-19:00
MB2
19:00-20:00
MB1
17:00-18:00
MixF1
17:00-18:00
J8E1
17:00-18:00
M8E2
18:00-19:00
M8E1
Dinsdag
18:00-19:00
MD1
19:00-20:30
JC1
20:30-22:00
Heren 1
20:30-22:00 Jong Dames 1
16:00-17:00
Benjamins
17:00-18:00
MixE6
Woensdag
20:15-21:15 Trimhockey
20:30-21:30 Veteranen A

Dag

Maandag

Donderdag

Tijd

Team

17:00-18:00

Keeperstraining Jongste Jeugd

18:00-19:00
19:00-20:00
18:00-19:00
18:00-19:00
19:00-20:00
19:00-20:00
20:30-21:30

Keeperstraining junioren
Keeperstraining Senioren?
MixC1
MB2
MB1
JC1
Veteranen B
MixE6
J8E1
M8E1
M8E2
MD1
Heren 1
Jong Dames 1
Funkey

16:30-18:00
circuit training
Vrijdag

Zaterdag

18:00-19:00
20:30-22:00
20:30-22:00
09:30-10:15

Zomer hockeytraining vrijdag 26 augustus
Op de laatste vrijdagmiddag in de zomervakantie op 26 augustus organiseren
we een leuke zomerse hockeytraining voor de jeugd om het nieuwe seizoen
alvast in te luiden!
Deze training vindt plaats van 13:00 tot 15:00 uur voor de ‘nieuwe’ teams
MixF1, MixE6, ME81, ME82 en JE81 en van 15:30 tot 17:30 uur voor de ‘nieuwe’
teams MD1, MixC1 en JC1.
De training is voor alle jeugdleden. Een vriend(je) of vriendin(netje) is van harte
welkom om ook mee te doen!
Lijkt dit je leuk, meldt jezelf en eventueel je vriend(je)/vriendin(netje) dan aan
via coordinatorJJ@mhcdalfsen.nl vóór 19 augustus aanstaande.

Start seizoen schoonmaak zaterdagochtend 3 september

Op zaterdag 3 september houden we weer de grote start seizoenschoonmaak
om ervoor te zorgen dat we allemaal weer gebruik kunnen maken van een
schoon clubhuis, schone kleedkamers, een net terrein en blinkende dug-outs.

Omdat vele handen licht werk maken, zoeken we mensen om onder andere
het dak van de overkapping schoon te maken, rommel rondom de velden op te
ruimen, de ramen te lappen en de dug-outs weer doorzichtig te maken.
Heb je een uurtje tijd, of misschien wel een uurtje extra, om samen de handen
uit de mouwen te steken, dan zien we je graag op de club. We starten om 9:00
uur op het terras.
Je hoeft niets mee te nemen en wij zorgen voor koffie, thee én appeltaart. Rond
12:00 uur sluiten we ‘Operation Clean Sweep’ weer af. Je aanmelding
ontvangen we graag op communicatie@mhcdalfsen.nl.
Aanmelding niet gelukt? Geeft niets, je bent van harte welkom!

Fijne zomer!!
Tot slot wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en graag tot op de
schoonmaakochtend op 3 september en/of 1 van de zomertrainingen en
bijeenkomsten!
Hartelijke groeten,
Het bestuur
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