
 

 

Beste leden en ouders, 
 
Met de herfstvakantie voor de deur brengen we je graag op de hoogte van het 
laatste nieuws. Om met dezelfde deur in huis te vallen, tijdens deze 
vakantieweek zijn er geen trainingen. Op maandag 25 oktober starten we 
weer. En tussendoor even lekker een balletje slaan kan natuurlijk altijd! 
 

Een applaus (en een chocoladereep) waard 
In het weekend van 2 en 3 oktober heeft Pien Looijestijn zich van haar 
allerbeste kant laten zien en de club een grote dienst bewezen door maar liefst 
2 wedstrijden te spelen en 3 wedstrijden te fluiten! Dat verdient lof en een 
bedankje. Nogmaals hartelijk dank voor je inzet Pien!! 
 
 

Goed gereedschap is het halve werk 
Deze ‘tegeltjeswijsheid’ is Rik van 
Drielen op het lijf geschreven. Als lid 
van de onderhoudsploeg heeft Rik 
vaak zijn handen, met daarin zijn 
professionele Stihl gereedschap, uit 
de mouwen gestoken om allerlei 
klussen op de club te doen. Omdat 
hij nu zitting neemt in het bestuur 
van de Oranjefeesten, neemt hij 
afscheid van de onderhoudsploeg.  
 
 
 

Hartelijk dank voor alle hulp Rik en heel veel plezier in je nieuwe rol! En als je 

een uurtje over hebt, dan ben je van harte welkom op een klusochtend 😉  
 
Ter vervanging van Rik zoeken we versterking voor de onderhoudsploeg. Houd 
je van klussen, neem dan contact op via voorzitter@mhcdalfsen.nl. 
 
 

Update Grote Clubactie 
Op zaterdag 18 september is de Grote Clubactie van start gegaan. De eerste 
tussenstand van de online verkoop en de online gemelde verkochte loten was 
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al heel mooi. In de tussenstand op dit moment doen we er nog een schepje 
bovenop met 479 verkochte loten ter waarde van maar liefst € 1.437,-!  
Van dit bedrag gaat €1.149,60 naar de clubkas voor die mooie nieuwe 
geluidsinstallatie. Dus nu al een topopbrengst! Op naar de € 1.500,- met nog 
minimaal 21 loten te gaan!  
 
Teamtussenstand 
Team M6E3 staat op basis van de online verkopen en gemelde verkopen nog 
steeds aan kop in de nek-aan-nek race met J6E1 voor die overheerlijke MHC 
Dalfsen taart! Spannend!!! 
 
Realistische tussenstanden 
Als je op je eigen onlineverkooppagina ook het aantal verkochte loten uit je 
verkoopboekje invult, is dit ook zichtbaar in de tussenstand. Hoe je dat doet? 
1.  Scan je persoonlijke QR-code op de voorkant van je boekje en klik op ‘Mijn 
stand’ (rechtsboven op je onlineverkooppagina); 
2. Vul je inlogcode in (deze staat op de QR-code sticker op je boekje) en vul het 
aantal verkochte papieren loten in bij ‘Verkoopboekje’.  
 
Veel succes en vooral plezier met de laatste lootjes en hartelijk dank voor je 
inzet! 
 
 
Marc Lammers Masterclass 15 oktober 19:45 uur: Coach-de-Coach avond 

Op vrijdagavond 15 oktober vindt de HockeyWerkt 
‘Coach-de-Coach’ avond met topcoach Marc Lammers 
plaats. De livestream start om 19:45 uur dus zorg 
ervoor dat je op tijd inschakelt op jouw smartphone, 
laptop of tablet!  
De livestream volg je hier. 

 
 
Halloween spooktocht 
Heb jij stalen zenuwen en ben je voor niets of  
niemand bang? Meld je dan aan voor de Halloween 
spooktocht van MHC Dalfsen en FC Dalfsen op 
zaterdag 23 oktober!   
 
Praktische informatie 

• Vanaf de D-jeugd; 

• Maximaal 7 deelnemers per groep, waarvan 
maximaal 3 introducées; 

• Deelname kost € 5 per persoon, incl. drinken en 
iets lekkers. Graag contant betalen; 

• De D-jeugd moet een ouder als begeleider 
hebben; 

• GEEN zaklampen en mobiele telefoons toegestaan. Mobiele telefoons 
moeten van tevoren in worden geleverd; 

• Vertrek vanaf 18:30 uur bij de kantine van FC Dalfsen (de exacte vertrektijd 
wordt gemaild naar het opgegeven e-mailadres). 

 
We zoeken nog ouders of jeugd vanaf 16 jaar die een angstaanjagende act 
willen doen. Jaag je graag iedereen de stuipen op het lijf, stuur dan je 
spookachtige CV naar halloween@mhcdalfsen.nl. 
 
Vragen? Bel of app gerust naar Marcel Slootweg via 06-10388906. 
 
LEP OP: opgeven kan tot 19 oktober middernacht via 
halloween@mhcdalfsen.nl dus wees er op tijd bij! 
 

Informatieavond zaalseizoen dinsdag 26 oktober 20:00 uur 
Om coaches en trainers bij te praten over het aankomende 
zaalseizoen en de spelregels, organiseert de Zaalcommissie in 
samenwerking met de Technische Commissie een 
informatieavond op dinsdagavond 26 oktober om 20:00 uur.  
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Donderdag 4 november: speciale spelregelavond F- en E-teams 
In de vorige nieuwsbrief stelden we voor om 
(groot)ouders van de jongste jeugd (F- en E-teams) 
de wedstrijden van hun (klein)kind(eren) te laten 
begeleiden om zo voor voldoende begeleiding op de 
velden te zorgen.  
 
Op basis van de eerste aanmeldingen, waarvoor 
dank, organiseert de Technische Commissie een 
spelregelavond voor (groot)ouders van de jongste 
jeugd op donderdagavond 4 november om 20:00 
uur in het clubhuis.  
 
Lijkt het je ook leuk om wedstrijden van je (klein)kind(eren) te begeleiden? 
Stuur dan een berichtje naar arbitrage@mhcdalfsen.nl en kom naar de 
spelregelavond! 
 

Vrijwilligersborrel zondag 14 november   
Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet, organiseren we een gezellige 
vrijwilligersborrel op zondag 14 november 
vanaf 16:00 uur rond het clubhuis. Nadere 
informatie volgt. 

 
Update vacatures 
Wederom mooi nieuws op het vacaturefront! Dirk Agterhof, die zich graag 
hieronder nader voorstelt, krijgt gezelschap van Gait Heutink in de 
Zaalcommissie voor het aankomende seizoen. Fijn dat de organisatie van het 
zaalseizoen nu in goede handen is!  
 
Dirk Agterhof: “Ik ben sinds vorig jaar samen met mijn vriendin en kinderen in 
het mooie Dalfsen komen wonen. Mijn kinderen Iris en Robin hebben het reuze 
naar hun zin in Dalfsen en zijn in korte tijd opgenomen op de Polhaar en binnen 
de sportverenigingen. Iris speelt momenteel in het team MixD1 en Robin heeft 
z'n zinnen gezet op freerunning. We zijn vanuit Maarssen verhuisd en genieten 
iedere dag van de ruimte en de gemoedelijke sfeer in ons dorpje. Mede door 
het nieuwe werken heb ik mijn functie kunnen aanhouden bij Koninklijke BAM 
als applicatiebeheerder voor BIM software. In mijn jeugd heb ik hockey 
gespeeld op de gras- en later kunstgrasvelden van DHC te Doetinchem. Vanaf 
de B-tjes tot aan Heren 2 was ik de vaste keeper in de teams. Vooral de 
trainingen en wedstrijden in de zaal staan me nog goed bij. Het snelle spel, veel 
balcontact, tactiek en techniek vond ik altijd fantastisch. Om deze reden zet ik 
me graag in om de leden van MHC Dalfsen een leuk zaalseizoen aan te kunnen 
bieden.” 
 
Vacatures Barcommissie en Arbitrage-commissie 
Voor de Barcommissie en de Arbitrage-commissie zoeken we nog versterking. 
Wil je je inzetten voor één van deze 2 commissies, stuur dan een mailtje naar 
barcommissie@mhcdalfsen.nl respectievelijk arbitrage@mhcdalfsen.nl. 
 
Funkey trainer gezocht!! 
Tot slot zijn we naarstig op zoek naar een trainer voor de Funkey, dus de 
allerjongsten. Lijkt het je leuk om aanstormend talent spelenderwijs wegwijs te 
maken in het hockeyen, neem dan contact op met de Technische Commissie 
via technischecommissie@mhcdalfsen.nl  
 
Voor nu een fijn weekend en een mooie herfstvakantie gewenst! 
 
Hartelijke groeten! 
 
Het bestuur 
 

 
Hockeynieuws 2021, week 41 – MHC Dalfsen – contact: bestuur@mhcdalfsen.nl 
W 

 

mailto:arbitrage@mhcdalfsen.nln
mailto:barcommissie@mhcdalfsen.nl
mailto:arbitrage@mhcdalfsen.nl
mailto:technischecommissie@mhcdalfsen.nl

