
 

 
Beste hockeyvrienden, 
 
De zomer staat voor de deur en daarmee loopt het hockeyseizoen op een eind. 
Veel teams hebben de competitie vorig weekend al afgesloten, een competitie-
einde waarbij we maar liefst 3 kampioenschappen te vieren hadden! De Jongste 
Jeugd heeft afgelopen weekend de laatste wedstrijden gespeeld tijdens de 
KNHB Slotdag. Een leuke en gezellige afsluiting van de competitie!  
 
In deze nieuwsbrief blikken we terug én kijken we alvast vooruit naar het 
nieuwe seizoen. De onderwerpen: 

• Kampioenen!!! 

• KNHB Slotdag Jongste Jeugd 

• Terugblik afgelopen seizoen  

• Terugblik op de MHC Dalfsen Vriendjestraining 

• Einde seizoen 2021-2022: inleveren wedstrijdtenues en laatste trainingen 

• Start seizoen 2022-2023:  
o Teamindeling seizoen 2022-2023 
o KNHB past naamgeving teams aan  
o Startmoment trainingen en competitie 

 
Veel leesplezier! 
 
Kampioenen!!! 
We zijn dan misschien niet de grootste hockeyclub van Nederland maar we zijn 
wel groot in het leveren van kampioenen! Dit seizoen zijn maar liefst 3 teams 
kampioen geworden: Jong Dames 1, Heren 1 en Veteranen B. En daar zijn we 
trots op! Voor Veteranen B een gedroomde start als team dus meer dan een 
compliment waard!  
 
Waar Veteranen B en Jong Dames 1 de buit al voor de laatste wedstrijd binnen 
hadden, hield Heren 1 de spanning erin tot de laatste competitiedag. In 
Nijverdal sloot Heren 1 deze zonnige zondag af met het veroveren van de cup 

met de grote oren 😉! 
 
De 3 kampioenschappen werden groots gevierd met knallende 
champagnekurken, BBQ’s, lekkere hapjes & drankjes, vuurwerk, een 
springkussen en muziek. 
 
Kampioenen, van harte gefeliciteerd namens de gehele vereniging!!!  
 

 
Jong Dames 1 

 
 

 
Hoofdsponsors MHC 

Dalfsen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.nieuwenhuijse.nl/
https://ardesch.nl/
https://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/dalfsen/raadhuisstraat/4100
https://www.leerentveldvrijetijd.nl/
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Veteranen B 
 
KNHB Slotdag Jongste Jeugd groot succes 
Afgelopen zaterdag heeft de Jongste Jeugd het seizoen afgesloten op de KNHB 
Slotdag op verschillende clubs in de regio. Het was een warme maar erg 
geslaagde dag met veel spannende wedstrijden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           MF1 Mix in Ommen                                           JE61in Deventer  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ME61 in Dronten                                            ME62 in Dronten                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
                          M6E3 in Dronten                                             ME81 in Raalte  
  
 
Terugblik afgelopen seizoen 
Ook vanuit een aantal andere teams een terugblik op het afgelopen seizoen.  
 
Meiden A1 
MA1 was dit jaar ongetwijfeld het meest flex team van heel MHC Dalfsen. Nog 
voordat de eerste wedstrijd was gespeeld, haakten de eerste speelsters al af 
omdat hen een heel seizoen hockeyen bij nader inzien toch niet zo’n goed idee 
leek. Op zich geen vrouw overboord, want met 15 speelsters kun je natuurlijk 
ook prima aan de competitie beginnen. Maar ja, na vele positieve coronatesten, 
blessures, buitenlandse stages en werkvakanties, eindexamenreizen, 
eindexamens, voorlichtingsdagen bij universiteiten etcetera was het toch iedere 
zaterdag weer spannend of het zou lukken om een voltallig team op de been te 
brengen.  
 
Maar dat lukte. En hoe. Telkens weer wisten we speelsters uit andere teams te 
verleiden om zich voor ons in het zweet te werken en een waardevolle 
aanvulling te zijn. Grote dank daarvoor aan alle speelsters die ons het afgelopen 
seizoen hebben geholpen. En kennelijk gaf deze variatie iedereen energie, want 
met blij gemoed wisten we wedstrijd na wedstrijd te winnen. Uiteindelijk werd 
slechts van de uiteindelijke kampioen Zwolle MA3 verloren en sleepten we een 
prachtige tweede plaats binnen. Zilver dus in de competitie, maar we wonnen 
goud voor de onderlinge sfeer en verstandhoudingen. Kortom een prachtig 
seizoen en een prachtige (voorlopige) afsluiting voor ongeveer de helft van de 
speelsters. Zij willen volgend seizoen liever studeren in plaats van een balletje 
slaan, zodat ze op zondag hun oud teamgenoten kunnen komen aanmoedigen 
tijdens hun wedstrijden met Jong Dames 1. En ik weet zeker dan ze dan stiekem 
hopen toch nog een paar keer mee te kunnen spelen als invallers. Bij voorbaat 
zijn ze van harte welkom! 
 
Tom Volkers 
 
Meiden B1 

Na een spannende 
slotwedstrijd waarbij de 
dames van B1 echt de hele 
wedstrijd geknokt hebben 
voor wat ze waard waren, 
klommen zij vanuit de 
laatste positie in hun poule 
maar een fraaie 4e plek!  
 
 

 



Met fantastische reddingen van de keepster en een mooie goal aan het einde 
van de wedstrijd, zorgden ze voor een prachtige afsluiting.  
 
Tijdens een BBQ hebben we afscheid genomen van Iris (gaat voetballen) en 
Anna (gaat verhuizen en in Zwolle spelen). Ook een afscheid van twee vaste 
coaches Joris en Gerard. Na jaren van coachen hebben wij hen bedankt voor al 
hun werk met dit team.  Nu gaan we kijken hoe we deze gapende gaten volgend 
seizoen gaan opvullen. Eerst de zomer vakantie! Op naar een nieuw seizoen! 
 
Karin Huizer en Monique van Leussen  
 
Meiden C1 
De meiden van MC1 
hebben genoten van 
eindelijk weer een echt 
veldseizoen. De 
wedstrijden verliepen 
steeds beter, vooral 
omdat ze steeds beter 
gingen samenspelen. 
Deze week sluiten ze het 
seizoen gezellig samen af. 
Maandag waren ze 
verkleed als iets met de 
eerste letter van hun naam. Herken jij wie wie is? Julia en Jasmijn hebben de 
hele training op rubber laarzen gespeeld, een prestatie op zich. Donderdag gaan 
de meiden voor de training samen eten en wederom verkleedspelletjes doen 
tijdens de allerlaatste training van dit seizoen. En dan lekker vakantie! 
 
Tessy, Martine en Wouter  
 
Vriendjestraining F-, E- en D-jeugd op 17 mei groot succes 
Op dinsdag 17 mei hebben we een zeer succesvolle vriendjestraining 
georganiseerd. We hadden prachtig weer en gezellige muziek uit onze mooie 
nieuwe muziekinstallatie die de jeugdteams zelf hebben ‘betaald’ met hun 
recordverkopen tijdens de Grote Clubactie. Maar liefst 36 vriendjes en 
vriendinnetjes maakten hun opwachting op onze velden en deden mee aan een 
leuke circuittraining. Naar aanleiding van deze training hebben we 5 nieuwe 
leden mogen verwelkomen op onze club! Een hele geslaagde training dus!  
Ook werden we tijdens deze speciale training vereerd met een bezoek door 
onze burgemeester Erica van Lente. Het is fijn om te zien dat onze 
burgermoeder zoveel interesse heeft in sport en de hockeysport een warm hart 
toedraagt!  
 

  
 
Einde seizoen 2021-2022 
Deze week op vrijdag 24 juni vinden de laatste trainingen plaats. Hiermee 
eindigt dit bijzondere maar ook hele mooie hockeyseizoen. Op naar seizoen 
2022-2023! 
 
Inleveren tenues 
Graag willen we de leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd vragen hun 
tenue in te leveren bij de Kledingcommissie (adres: Van Ommenhof 3, tel. 06-
49696242). Graag inleveren vóór zondag 3 juli aanstaande.  
Wie het tenue niet, beschadigd of na zondag 3 juli inlevert’, krijgt een naheffing 
al naar gelang de schade. Het kledingreglement lees je op onze website.  
 

https://mhcdalfsen.nl/site/Default.asp?option=2502&stcname=lidworden_tenue&menu=2


Start seizoen 2022-2023 
De nieuwe teamindeling voor het seizoen 2022-2023 is gereed. Deze jaarlijkse 
puzzel heeft dit jaar iets meer tijd gekost dan andere jaren door verlate 
uitschrijvingen na 1 mei maar ook door nieuwe aanmeldingen de afgelopen 
weken. Onder andere de Vriendjestraining heeft geresulteerd in de start van 
een nieuwe gemixte trainingsgroep in de E6 leeftijd. Daar zijn we blij mee! 
 
De nieuwe teamindeling kun je vinden door rechts bovenaan onze website in te 
loggen met je lidnummer en wachtwoord. Je vindt de teamindeling seizoen 
2022-2023 onder ‘Club’ en vervolgens ‘Documenten’.  
 
KNHB past naamgeving teams en leeftijdscategorie Heren 35+ aan 
De KNHB heeft besloten met ingang van seizoen 2022-2023 aanpassingen door 
te voeren in de naamgeving van de diverse competitieteams en categorieën. De 
belangrijkste wijzigingen op een rij: 

• In navolging op de aanpassing van de namen van de veteranenteams is nu 
in alle teamnamen – waar mogelijk – de leeftijdscategorie opgenomen. Dit 
bevordert de duidelijkheid zowel nationaal als internationaal. Bovendien 
zijn alle teamnamen zo in lijn met de namen waarvoor eerder bij de 
veteranen al was gekozen (30+, 35+ en 45+); 

• De leeftijdscategorie Heren 35+ wordt aangepast. De minimale leeftijd 
wordt 30+. 
 

Alle leeftijdsgrenzen zijn nu bij zowel de dames als de heren gelijk. 
 
Overzicht teamnamen en categorieën 
Per komend seizoen ziet de naamgeving van de teams er als volgt uit: 

 
* Peildatum 1 oktober 
 

We hebben in de nieuwe teamindeling de teams nog op basis van de oude 
namen opgeven maar ook de nieuwe namen al weergegeven. De KNHB past 
voor aanvang van de competitie deze namen aan naar de nieuwe naamgeving 
zoals hierboven weergegeven. 
 
Startmoment trainingen en competitie 
Na de zomervakantie zullen op maandag 29 augustus (week 35) de trainingen 
weer starten. Er wordt op dit moment gewerkt aan het nieuwe trainingsschema 
voor de Junioren en Jongste Jeugd. Dit schema volgt zo snel mogelijk. Voor 
Senioren blijft het schema gelijk. De competitie start op zaterdag 10 september.  
 
Voor nu wensen we iedereen een sportieve en gezellige laatste trainingsweek 
toe! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur 

 
Hockeynieuws 2022, week 25 – MHC Dalfsen – contact: bestuur@mhcdalfsen.nl 
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Hoofdcategorie Subcategorie Leeftijdsgrens* Oude Teamnaam Nieuwe Teamnaam

Senioren Standaard geen D1/ H1 D1/ H1

Senioren Reserve geen D2/ H2 ev D2/ H2 ev

Senioren O25 onder 25 DJ1/ HJ1 ev DO25-1/ HO25-1 ev

Senioren 30+ 30+ D30A/ H35A ev D30-1/ H30-1 ev

Senioren 45+ 45+ D45A/ H45A ev D45-1/ H45-1 ev

Junioren O18 onder 18 MA1/ JA1 ev MO18-1/ JO18-1 ev

Junioren O16 onder 16 MB1/ JB1 ev MO16-1/ JO16-1 ev

Junioren O14 onder 14 MC1/ JC1 ev MO14-1/ JO14-1  ev

Junioren O12 onder 12 MD1/ JD1 ev MO12-1/ JO12-1 ev

Jongste Jeugd O10 onder 10 M8E1/ J8E1 ev MO10-1/ JO10-1 ev

Jongste Jeugd O9 onder 9 M6E1/ J6E1 ev MO9-1/ JO9-1 ev

Jongste Jeugd O8 onder 8 MF1/ JF1 ev MO8-1/ JO8-1 ev


