
 
 
Beste leden en ouders, 
 
Als sportvereniging in coronatijd hebben we lastige afwegingen te 
maken. Enerzijds willen we zorgen voor sportieve uitdagingen en onze 
leden ‘fit houden’. Anderzijds moeten we erg voorzichtig zijn met het 
‘verenigen’ en de kans op overdragen van besmettingen tot nul 
reduceren. De regering heeft deze week de landelijke maatregelen 
enigszins versoepeld en daarmee krijgen we wat ruimte om ook onze 
18+ leden de gelegenheid te geven om fit te blijven. Weliswaar zonder 
het gezellige ‘verenigingen’, maar dat komt later wel weer. 
 
PIETEN HOCKEY 
zaterdag 5 december 
Dit jaar komen de leukste en 
sportiefste Pieten naar onze 
hockeyclub om een echte pieten-
hockey-training te verzorgen! 
Natuurlijk hebben we na de training 
wat lekkers en je mag in je 
hockeykleren komen. Als je zin hebt 
ook verkleed als hulpsint op hulppiet. Uitnodiging volgt via de teams. 
 
Versoepeling corona maatregelen voor 18+ leden 
Voorzichtig gaan we proberen ook het trainen voor senioren mogelijk te 
maken. Komende week bijt Jong Dames 1 het spits af door middel van 
trainingen, waarbij het veld wordt verdeeld in vier delen. Binnen deze 
vier delen mogen vier mensen trainen,  mits men voldoende afstand 
van elkaar houdt. Na een week gaan het bestuur en TC dit evalueren. 
Als het goed werkt, is de intentie om dit ook voor andere 
seniorenteams mogelijk te maken: Heren 1, Veteranen en Trimhockey. 
Tijden en locatie worden nader bekend gemaakt. 
 
Nieuws van de sponsorcommissie 
Er zijn weer nieuwe sponsoren aan 
MHCDalfsen verbonden. Binnenkort 
meer nieuws daarover… Tevens een 
berichtje over onze kledingsponsor 
Leerentveld Vrije tijd: er hangt weer 
een mooi nieuw fris bord bij het veld. 
 
 
 
 
 

 
Hoofdsponsor 
MHCDalfsen 

 
VOLVO 

NIEUWENHUIJSE 
 

 

 



Kennismakingsrondje met het bestuur 
Sinds november 2019 heeft onze hockeyclub een nieuw bestuur. 
Normaal gesproken was er volop gelegenheid geweest voor 
kennismaking en samenwerking, maar het aantal 
ontmoetingsmomenten op de club was tot nu toe zeer beperkt 
vanwege de corona maatregelen. Daarom hoog tijd voor een 
kennismakingsrondje met het bestuur. 
 
-------------------------- Jon Bleekemolen, secretaris ----------------------------- 

Hey,  
Voor degenen die me nog niet kennen: ik ben 
Jon, 33 jaar en sinds drie jaar wonend in 
Dalfsen. Een poosje daarvoor raakte ik al bij 
onze club betrokken toen ik bij de Heren 1 
kwam te spelen. Sindsdien heb ik 
voornamelijk in dat team gespeeld, met een 
uitstapje naar de Veteranen tussendoor en 
een rol als coach van de toenmalige Jong 
Dames 1. Nu weer een van de nestors van de 
heren en secretaris van de vereniging. 

 
Voor mijn tijd in Dalfsen heb ik lang gehockeyd in Ommen. Net als 
Dalfsen was dat een echte familieclub. Je kent bij dit soort verenigingen 
de gezichten nog en iedereen draagt iets bij. De jongens en meiden die 
onze teams training geven, de vaders en moeders die het fruithapje in 
de rust verzorgen, de leden en ouders van leden die het onderhoud aan 
ons clubhuis verzorgen en al die anderen zorgen in mijn ogen dat een 
club kan blijven draaien. Mijn steentje probeer ik nu ongeveer een jaar 
lang ook bij te dragen in de vorm van het secretarisschap. Een functie 
die ik ook invul bij de Centrale Ondernemingsraad bij de babyvoeding-
producent waar ik in het dagelijks leven werkzaam ben als QA-Officer. 
 
Het eerste jaar in het bestuur met Cesar en Marcel JoL was absoluut 
niet wat ik er zelf van had verwacht. Als absolute tophockeyer (vooral in 
de derde helft) en gezelschapsdier heb ik de clubdagen zoals tijdens het 
strandballen-toernooi, de super-sundays en het halloweenfeest enorm 
gemist. Toch hebben we ook in dit rare jaar mooie prestaties neergezet 
zoals het nieuwe tenue en het nieuwe Jong Dames 1. Zaken waar 
betrokken leden zich voor de club hebben ingezet en die we niet 
genoeg hebben kunnen vieren. 
 
Maar de uitdagingen die deze tijd met zich meebrengen laten ook weer 
zien wat er zo leuk is aan een kleine vereniging. Apart van elkaar, wordt 
samen de strijd aangegaan. Hopelijk kunnen we nog even volhouden 
om daarna weer veilig los te mogen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



----------------- Marcel Jansen of Lorkeers, penningmeester ------------------ 
Hey, ik ben Marcel Jansen of Lorkeers, 26 jaar 
en speel in het Heren 1 als rechtsback. Ik heb 
in de jeugd een aantal jaren gehockeyd bij 
Dalfsen, maar ooit bedacht te stoppen. 
Gekozen voor school, dus nu met een MBO-
Bouwkunde diploma op zak (Deltion). 
Vervolgens gekozen om verder te studeren en 
nu bijna afgestudeerd als bouwkundige. Alleen 
nog het afstuderen zelf, maar dan heb ik 
eindelijk m’n diploma. Wanneer alles volgens 
plan gaat, start ik komend schooljaar aan de 
Academie van Bouwkunst om architect te 
worden. 
 
Na een paar jaar het teamgevoel gemist te hebben, ben ik weer 
teruggekeerd bij de Heren. Sinds afgelopen januari ben ik toegetreden 
tot het bestuur als penningmeester. Wat een rustige “inwerk” periode 
zou worden, werd al snel in war geschopt door COVID-19. Hierdoor 
werd deze periode mijn vuurdoop. Ik stond er van te kijken hoe goed en 
snel alles werd geregeld om toch weer zo goed mogelijk training te 
kunnen blijven bieden en mensen te ontvangen op onze prachtige club. 
Echt super om te zien! Ik ben er ook trots op om te zien dat juist in deze 
tijd er veel nieuwe sponsoren zijn gevonden of zichzelf hebben gemeld. 
Echt gaaf! 
 
------------------------- Cesar Blaauwgeers, voorzitter ---------------------------- 
Met drie hockeyende kinderen en 
spelend in de verdediging 
(rechtsachter) bij de Veteranen mag ik 
oprecht zeggen dat ik sportief 
betrokken ben bij MHCDalfsen. En dat 
niet alleen… Vanuit mijn overtuiging 
dat ik graag mijn bijdrage lever aan 
het lokale verenigingsleven ben ik 
sinds 2016 ook organisatorisch betrokken bij onze mooie hockeyclub. 
Eerst in de technische commissie en sinds eind 2019 als voorzitter. 
 
Ik vind het geweldig om samen met andere betrokkenen te werken aan 
bloei en groei van de club. Met diezelfde drive en enthousiasme ben ik 
dagdagelijks druk bij Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van 
Nederland. Ik geef leiding aan een groep van 25 collega’s op het gebied 
van datamanagement, data/GIS analyse en hydraulic engineering. 
 
Het afgelopen jaar was anders dan verwacht. Eerlijk gezegd best lastig 
om écht mijn bijdrage aan de vereniging te kunnen leveren. Ondanks de 
beperkingen in dit coronajaar ben ik er wel trots op dat we van alles 
hebben gerealiseerd. Er wordt volop getraind (o.a. met onze nieuwe 
hoofdtrainer Gerard), het bestuur is goed op gang gekomen, de 
communicatie loopt steeds beter, er is een jongste jeugd commissie, we 
hebben nieuwe clubkleding met sponsoren, etc, etc. Maar toch kan én 
moet het altijd beter. Niet voor niets dat een commissie ledenbehoud 
met diverse aandachtspunten richting het bestuur is gekomen met 
wensen, klachten en tips, bijvoorbeeld over communicatie en 
hockeykwaliteit. Ik zie het als mijn taak als voorzitter om te behouden  



waar we trots op kunnen zijn en te verbeteren wat beter kan. Ik ben in 
ieder geval super trots op alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat er 
wekelijks gesport kan worden. En trots op het bestuur hoe we het nu 
samen doen. En trots op de diverse actieve commissies. 
Waar ik ook trots op ben is het karakter van onze club en hoe wij in de 
regio te boek staan. Namelijk hartelijk, knus en sportief. Vele 
bezoekende teams komen graag voor een uitwedstrijd naar Dalfsen. 
Laten we dat koesteren. Maar zoals gezegd, het kan altijd beter. 
 
Het komende jaar hoop ik dat we gaan groeien met het aantal actieve 
vrijwilligers en daarmee meer activiteiten met elkaar kunnen 
organiseren. Ook zou het gaaf zijn om een eerste stap te kunnen zetten 
met een upgrade van het clubhuis. Verder nog meer dan genoeg om op 
te pakken. Ik hoop in ieder geval dat 2021 in het teken gaat staan van 
her ontmoeten en dat het weer veilig is om elkaar op en naast het veld 
te kunnen ontmoeten. Tot snel ziens! 
 
Rabo ClubSupport 

De Rabobank kent een belangrijke traditie in het sponsoren van 
verenigingen middels de Rabo ClubSupport. Alle Rabobank leden 
mogen jaarlijks hun stem uitbrengen aan regionale verenigingen. Ook 
dit jaar heeft MHCDalfsen een mooie financiële bijdrage van € 461,39 
gekregen. Het bedrag werd onthuld in het bijzijn van de jongste jeugd. 
 
Hans Borgeld, dank je wel! 
De afgelopen jaren heeft Hans met veel 
toewijding het wedstrijdsecretariaat 
verzorgd. Omdat zijn kinderen niet meer 
hockeyen heeft Hans aangegeven te willen 
stoppen. Het wedstrijdsecretariaat wordt 
momenteel tijdelijk door Marcel Slootweg 
ingevuld en binnenkort neemt Chris 
Langenbach het stokje over.  
 
Onderhoudsploeg 
Rik, Francis en Mark vormen samen de onderhoudsploeg. Zijn er dingen 
die opgepakt moeten worden rondom ons clubhuis en onze velden? 
Stuur dan een mailtje naar onderhoud@mhcdalfsen.nl. 
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