
 

 
Beste leden en ouders, 
 
Na de eerste schermutselingen 3 weken geleden, is de competitie op 10 
september voor alle teams weer begonnen. Voor sommige teams even 
wennen met een aantal veranderingen zoals een nieuwe samen- en opstelling, 
een doel extra voor ons MO8-team, een groter veld, strafcorners voor de 3 
nieuwe Onder 10-teams en pittige tegenstanders in de nieuwe klasse van het 
gepromoveerde Heren 1. Voor iedereen zal het vast snel weer als normaal 
voelen en lekker lopen. Op naar wederom een succesvolle en vooral ook leuke 
competitie! 

 
Start seizoen schoonmaak zaterdag 3 september jl. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het nieuwe seizoen met een fris clubhuis en een net terrein te beginnen, 
heeft een aantal leden, kinderen en ouders op zaterdagochtend 3 september 
flink de handen uit de mouwen gestoken. En om iedereen tussendoor een 
energy boost te geven, werd de gedane arbeid beloond met koffie, thee en de 
traditionele appeltaart met slagroom! 
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Het was een flinke klus maar het resultaat mag er zijn! Een greep uit de 
resultaten: 

• de overkapping is weer doorzichtig en de dakgoot is weer bladvrij;  

• de kleedkamers zijn schoon en de douches klaar voor gebruik;  

• het terras is weer onkruidvrij en de kapotte tegels zijn opgeruimd; 

• de keuken en de inhoud zijn helemaal schoon; 

• de ramen aan de binnen- en buitenkant zijn weer spic en span; 

• de heg en struiken aan de zijkant van het clubhuis zijn weer keurig in 
model; 

• de dug-outs zijn weer doorzichtig. 
 
Aan de aanwezige poetsers en klussers: hartelijk dank voor jullie hulp!!! 
 
Afzwaaiende en nieuwe commissieleden 

Er is een tijd van komen… en een tijd van 
gaan. Na jaren van trouwe ‘dienst’ heeft 
een aantal commissieleden het stokje over 
gedragen aan nieuwe vrijwilligers.  
Namens de gehele vereniging en vanuit het 
bestuur willen we de onderstaande 
mensen graag heel hartelijk bedanken voor 
hun inzet, enthousiasme, en toewijding!!    
                              

• Marcel Slootweg: was lid van de Technische Commissie (TC) en de 
Arbitragecommissie. Hij verzorgde de afgelopen jaren ook allerlei andere 
zaken voor onze vereniging waarvoor we Marcel heel dankbaar zijn. 
Gelukkig is en blijft Marcel betrokken bij onder andere het opleiden van 
scheidsrechters en spelbegeleiders, als begeleider van stagiaires, als 
keeper van Veteranen A en als supporter van zijn dochters; 

• Carolien Slootweg: was lid van de Kledingcommissie, verrichtte jarenlang 
de nodige hand- en spandiensten op allerlei vlak en is en blijft vaak op de 
club te vinden als fanatieke supporter van de teams van Marcel en haar 
dochters; 

• Ronald Dubbink: lid van de TC voor met name de oudere jeugd. Ronald 
kom je regelmatig tegen als Trim-hockeyer en als supporter van zijn 
dochters Vera en Fleur; 

• Bernard Smalbraak: was verzorger van de ledenadministratie. Bernard 
blijft actief als speler van Veteranen A en supporter van zijn dochter 
Mathilde; 

• Manon Blaauwgeers: was lid van de Barcommissie. Gelukkig blijft Manon 
betrokken bij de organisatie van familietoernooien en ze blijft natuurlijk 
trouw supporter van haar 2 dochters en zoon; 

• Wim van der Vecht: was lid van de Sponsorcommissie en oud-speler van 
Veteranen A. Wim vind je langs het veld bij wedstrijden van zijn zoon Mex; 

• Boudewijn Colenbrander: was inkoper voor de bar. Boudewijn is en blijft 
betrokken als lid van de Materiaalcommissie en als speler van Veteranen 
B. 

 
Gelukkig hebben zich ook weer nieuwe commissieleden gemeld en daar zijn 
we heel blij mee!! Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers dus door 
allemaal een steentje bij te dragen, blijft alles soepel lopen. Zo heeft Marcel 
Jansen of Lorkeers, speler van Heren 1 en als penningmeester lid van het 
bestuur, de ledenadministratie overgenomen van Bernard Smalbraak. En 
tijdens de start seizoen schoonmaak meldde Mark Bisschop zich als nieuw lid 
van het Onderhoudsteam. Samen met Francis, Mark (Beijen) en Larson pakt 
Mark de klussen in en rondom het clubhuis en de velden aan.  
 
Rob Lindeboom mag dan misschien niet meer actief zijn als coach, wel plant hij 
samen met Jeroen Hummel nu de bardiensten en nemen Rob en Jeroen samen 
de inkoop voor de bar over van Boudewijn.  
 
Nog meer versterking vanuit Heren 1 in de persoon van Arjen Dekker. Arjen 
gaat aan de slag als lid van de sponsorcommissie om samen met Frederieke 
Bakker en Jos de Boer gunstige overeenkomsten met partijen te sluiten voor 
dingen die we als club nodig hebben of willen organiseren. 
 



Het is alom bekend dat hockeyers als geen ander 
weten hoe je een feestje moet bouwen. Door de 
coronapandemie moesten we even pas op de plaats 
maken maar nu gaan Pien Looijestein, Annemee 
Slootweg, Helees Boesjes en Laurens van Aarle weer 
toffe feesten, jeugdtoernooien en andere leuke 
activiteiten organiseren. Manon Blaauwgeers en 
Julianne Krijgsman blijven betrokken bij de organisatie 
van familietoernooien. 

 
Heb jij ook organisatorisch talent of houd je gewoon van een feestje en lever je 
graag een bijdrage, meld je dan aan via pienlooijestein@hotmail.com. 
 
 
Wedstrijdtenue ruilochtend 

Sanne Havermans, die naast het trainen van het 
MO8 team nu ook het beheer van de 
wedstrijdtenues voor haar rekening neemt, was 
tijdens de grote schoonmaak ook van de partij om 
nieuwe leden van een mooi tenue te voorzien en 
om clubkleding te ruilen. 
 
Wil je tijdens het seizoen een rokje/broekje of 
shirt ruilen, neem dan contact op met Sanne via 
kledingcommissie@mhcdalfsen.nl. Wil je meer 
weten over het MHC Dalfsen clubtenue, kijk dan 
op de website. 

 
 

Waterkwaliteit tiptop in orde 👌 
Elk jaar aan het begin van het seizoen wordt de kwaliteit van het water van de 
douches in de kleedkamers gecontroleerd. Ook dit jaar is het water onder de 
loep genomen. Goed nieuws: de waterkwaliteit is tiptop in orde! 
 
 
Start Grote Clubactie zaterdag 24 september 
Op zaterdag 24 september start de Grote 
Clubactie weer! Ook dit jaar zijn Lotte Niens en 
Maaike Sesink de coördinatoren van deze 
mooie actie voor onze club. De jeugdteams tot 
en met de Onder 14 teams krijgen deze week 
een boekje met loten en een begeleidende 
brief. Helaas later dan gepland door een 
leveringsprobleem bij de landelijke organisatie.  
 
Ook dit jaar is er een scanmogelijkheid met QR code. Maak daar vooral gebruik 
van want dat bespaart Lotte en Maaike heel veel werk. Dit jaar hopen we de 
enorme opbrengst van vorig jaar te overtreffen. Het geld dat we samen 
ophalen willen we graag investeren in de aankleding van het clubhuis en het 
terrein. En voor de topverkopers zijn er natuurlijk weer leuke prijzen te 
winnen. Alvast veel succes en vooral heel veel plezier met de verkoop! 
 
 
Vacatures 

Coördinator schoonmaak 
Nu het seizoen weer in volle gang is, zijn we op 
zoek naar versterking. Om de schoonmaak-
ochtend die we 2 keer per jaar voor de start van 
het seizoen en na de winterstop organiseren te 
coördineren, zoeken we een coördinator. Deze 

belangrijke taak kost je maar 2 keer per jaar wat tijd. Weten hoe en wat, neem 
dan contact op met Bas Sesink via communicatie@mhcdalfsen.nl. 
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Leden voor de sponsorcommissie 
Daarnaast zoeken we extra leden voor de sponsorcommissie. Vind je het leuk 
om goede deals te regelen voor de club en de activiteiten die we organiseren, 
meld je dan aan via sponsoring@mhcdalfsen.nl. 
 
Secretaris gezocht! 
Tot slot zoeken we een nieuwe secretaris. Jon Bleekemolen heeft de rol van 
secretaris binnen het bestuur 3 jaar met verve vervuld, waarvoor we hem heel 
hartelijk willen bedanken! Jon wil na 3 jaar graag het stokje overdragen aan 
een nieuwe secretaris. 
 
Wat houdt de functie van secretaris in 
Als secretaris ben je bezig met de communicatie van de club. Veel (ouders van) 
leden en instanties weten de juiste mensen binnen de vereniging al te vinden. 
Degenen die dat niet weten, komen vaak bij de secretaris terecht. Het verdelen 
van informatie naar de juiste personen is in veel gevallen gelukkig al 
geautomatiseerd, maar soms moet je even de juiste lijntjes leggen. In de 
praktijk deelt het bestuur gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de fysieke 
post te beoordelen en verdelen dus dat kost weinig tijd. 
 
Daarnaast zorgt de secretaris voor zaken als het bijeenroepen van de 
Algemene Ledenvergadering (doorgaans 1 keer per jaar), de notulen en 
agenda’s van (bestuur)vergaderingen, incidentele in- en uitschrijvingen bij de 
Kamer van Koophandel, het zo nu en dan aanvragen van vergunningen, 
subsidies en Verklaringen Omtrent Gedrag voor bijvoorbeeld trainers. Dat 
klinkt voor sommigen misschien lastig, maar door de bank genomen is het niet 
ingewikkeld. En na er een paar keer mee bezig te zijn geweest, is het vaak snel 
geregeld. Ook biedt de samenwerking met andere bestuursleden hierin vaak 
uitkomst, we verdelen de verschillende taken en steken elkaar de helpende 
hand toe. 
 
Samenwerking staat voorop 
We hebben een breed bestuur waarin iedereen zijn rol pakt en waar nodig kan 
overdragen als dat praktisch is. Al doende leer je vlot hoe zaken lopen en wie 
je waarvoor moet benaderen. We hebben bovendien een groot aantal 
enthousiaste leden die graag hun steentje bijdragen. Kortom: een hele leuke 
en ook leerzame rol! Meer weten? Neem dan contact op met Jon via 
secretaris@mhcdalfsen.nl. 
 
 
MHC Dalfsen studententarief 

Studeren kost veel geld, helemaal in 
deze tijden van continu stijgende prijzen 
en een hoge inflatie. Om onze 
studerende leden de kans te bieden 
studeren en hockeyen te (kunnen 
blijven) combineren, hanteert MHC 
Dalfsen een speciaal studententarief. Dit 

tarief bedraagt € 18,50 in plaats van € 29,50 per maand en geldt voor voltijds 
MBO/HBO/WO studenten in de leeftijd tussen 17 en 26 jaar met een geldige 
collegekaart. Meer informatie en de voorwaarden vind je op onze website. 
 
 
Stagiaires aan de slag voor onze vereniging 
Met Maud van Schuppen en Frédérique Slootweg hebben we 2 nieuwe 
stagiaires die onder andere trainingen voorbereiden en geven aan meerdere 
teams. Een hele mooie ontwikkeling binnen onze club! Marcel Slootweg 
begeleidt Maud en Jos de Boer Frédérique. Veel succes en vooral plezier 
tijdens jullie stage Maud en Frédérique en Jos en Marcel bij de begeleiding! 
 
 
Nieuwe groepen bij de jongste jeugd! 
We zijn het nieuwe seizoen ook weer gestart met een Funkey groep en  
Benjaminsgroep voor nieuwe kinderen. Daarnaast zijn we mede door de 
vriendjestraining voor de zomer gestart met een nieuw Onder 9 team. 
Voor deze 3 groepen zou het erg leuk zijn als er nog meer kinderen bij komen!  
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Funkey  
Voor 4- en 5- jarigen bieden wij Funkey aan, 
een speciale lesvorm met veel aandacht voor 
spelen en bewegen. Op deze manier leren de 
kinderen op een leuke en veilige manier 
sportief bewegen. Tijdens Funkey leren de 
kinderen de beginselen van hockey en worden 
er ook veel spelvormen zonder hockeystick 
gedaan, zoals knotshockey of ringhockey. Het 
gebruik van scheenbeschermers en bitje is hier 
nog niet verplicht.  

 
Funkey wordt gegeven op zaterdagochtend van 9:30 tot 10:15 uur.  
 
Benjamins 
Bij de Benjamins zetten kinderen in de leeftijd van 6 tot 7 jaar op een speelse 
manier de eerste stappen naar de juiste stickgreep, het spelen van de bal 
spelen en het stoppen en lopen met de bal. In deze leeftijdscategorie leren de 
kinderen basistechnieken om enerzijds op een veilige manier in een 1 tegen 1 
situatie te kunnen spelen en anderzijds is het een voorbereiding op het 3 tegen 
3-hockey in een Onder 8 team (de vroegere F-jes). 
 
De Benjamins spelen nog geen competitiewedstrijden en trainen één keer per 
week op woensdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur. 
 
Nieuw Onder 9(E6 team) 
Dit leuke nieuwe gemixt Onder 9 team (voorheen E6) bestaat uit jongens en 
meisjes van 8 tot 9 jaar oud. Dit team speelt nog geen competitie aangezien ze 
net gestart zijn met hockeyen. Zodra ze voldoende vaardigheden hebben om 
op een veilige en leuke manier wedstrijden te spelen, melden we dit team aan 
voor de competitie. 
 
Het team traint 2 keer per week op woensdagmiddag van 17:00 tot 18:00 uur 
en op vrijdagmiddag van 16:30 tot 18:00 uur (in carrouselvorm). 
 
Mochten er geïnteresseerden zijn in je omgeving of ben je zelf geïnteresseerd 
voor je zoon of dochter, stuur dan een mailtje naar Esther Lindeboom en 
Maaike Sesink via coordinatorjj@mhcdalfsen.nl. Iedereen is van harte welkom 
om eens te komen kijken en een aantal trainingen mee te doen!  
 
 
Rabo ClubSupport 
Iedereen verdient een 
club. Een club is als een 
tweede huis. Een plek 
waar je elkaar ontmoet, 
elkaar beter en sterker 
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar.  
 
Daarom ondersteunt de Rabobank verenigingen graag met kennis, haar 
netwerk en met geld om hun ambities te realiseren. Dat geldt ook voor onze 
vereniging. Door te stemmen kun je ervoor zorgen dat ook onze club support 
van de Rabobank krijgt. Stem nu op MHC Dalfsen via de site van de Rabobank! 
Dank je wel!! 
  
We wensen iedereen een mooie en sportieve week! 
 
Sportieve groeten, 
 
Het bestuur 
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