
 

 
Beste leden en ouders, 
 
De persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november en de daarin 
aangekondigde nieuwe coronamaatregelen heeft helaas wederom impact op 
de (hockey)sport. Zo mogen alle verenigingen tot in ieder geval 19 december 
aanstaande tot uiterlijk 17:00 uur trainen en wedstrijden spelen, los van de 
topsport. Dat stelt ook onze vereniging voor de nodige uitdagingen. 
Desondanks proberen we samen met alle vrijwilligers iedereen binnen de 
gestelde kaders zoveel mogelijk hockeytijd te bieden. Hieronder lees je welke 
initiatieven we nu nemen. 
 
Verder lees je in deze nieuwsbrief meer over: 

• de voorzitterswissel, de toetreding van 2 nieuwe bestuursleden en de 
toetreding van een nieuw lid aan de TC tijdens de ALV afgelopen maandag 
22 november; 

• wedstrijdleiding tijdens het aankomende zaalseizoen voor de jongste 
jeugd, Heren 1 en Jong Dames 1; 

• de eindopbrengst van de Grote Clubactie en de kinderen en teams die de 
meeste loten hebben verkocht; 

• de extra Marc Lammers Masterclass; 

• een update van de ‘Vul de Kas’ actie van Jumbo Kamphuis; 

• de openstaande vacatures. 
 
 
Invulling trainings- en wedstrijdschema’s vanaf zondag 28 november   
Zaaltraining 
Aangezien alle trainingen in de zaal om 17:00 uur of later op de avond gepland 
zijn, zullen de zaaltrainingen de komende 3 weken hoogstwaarschijnlijk 
grotendeels niet door kunnen gaan. De Zaalcommissie is met de Trefkoele in 
overleg over het eventueel verplaatsen van een deel van de tijdsloten voor 
zaaltraining naar 16:00 uur zodat wellicht enkele teams toch nog in de zaal 
kunnen trainen. Zodra we weten wat er mogelijk is, zullen we dit 
communiceren. 
 
Veldtraining en oefenwedstrijden: hulp van coaches gevraagd 
Omdat de zaaltrainingen jammer genoeg naar verwachting grotendeels uit 
zullen vallen, heeft de Technische Commissie een schema voor het gebruik van 
het grote veld en het kleine veld gemaakt om elk team in het weekend de 
mogelijkheid te bieden om te trainen en/of oefenwedstrijden te organiseren. 
Dit schema zal vandaag of morgen door de Technische Commissie met de 
coaches worden gedeeld zodat zij in samenspraak met hun team en eventueel 
andere teams kunnen bekijken of en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen 
maken van het voor hun gereserveerde tijdsslot op het veld. Aan de coaches 
dus de vraag om waar mogelijk en gewenst trainingen en/of oefenwedstrijden 
te organiseren. Voor de E-teams wordt nu bekeken of deze teams in ieder 
geval aanstaande dinsdag 30 november om 16:00 uur op het veld kunnen 
trainen. 
 
Zaalcompetitie 
Daarnaast zijn we in samenwerking met de KNHB aan het kijken wat de 
consequenties van de nieuwe maatregelen zijn voor de zaalcompetitie.  
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De KNHB onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de knelpunten op te 
lossen door bijvoorbeeld gebruik te maken niet gebruikte zaaluren, door 
aanvangstijden waar nodig en waar mogelijk te vervroegen of bijvoorbeeld 
wedstrijden op 2 januari te plannen.  
 
Geluk bij een ongeluk is dat op de eerste zaalcompetitiedag, te weten zondag 5 
december, de wedstrijden allemaal al vóór 16:00 uur afgelopen zijn vanwege 
Sinterklaas. Voor de speeldagen 11, 12, 18 en 19 december probeert de KNHB 
te schuiven met de wedstrijden die eindigen na 17:00 uur of andere creatieve 
oplossingen te bedenken. We zullen jullie de komende dagen op de hoogte 
houden van de voortgang. 
 
Coronaregels voor de zaal 

• Reguliere regels: 
o Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
o Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand. Als het kan ook op de 

teambanken; 
o Vermijd drukte; 
o Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek 

van een sportlocatie; 
o Schud geen handen. 

 

• Aanvullende regels: 
o Voor iedereen van 18 jaar en ouder is een coronatoegangsbewijs 

verplicht; 
o Geen publiek; 
o Mondkapje verplicht in de zaalaccommodaties; 
o Accommodaties sluiten om 17:00 uur. 

 
OPROEP: heb je een idee hoe alle teams zoveel mogelijk hockeytijd te bieden, 
stuur je idee dan naar technischecommissie@mhcdalfsen.nl.  
 
 
Cesar Blaauwgeers draagt voorzittershamer over aan Eva van Aarle en 
bestuur uitgebreid met 2 nieuwe leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 22 november heeft 
Cesar Blaauwgeers, na instemming van de online aanwezige leden, de 
voorzittershamer letterlijk en figuurlijk overgedragen aan Eva van Aarle.  
Na 5 jaar tomeloze inzet als lid van de Technische Commissie en als voorzitter 
van onze mooie vereniging, was het tijd om het stokje over te dragen.  
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Graag willen we Cesar nogmaals heel hartelijk bedanken voor alles wat hij voor 
MHC Dalfsen gedaan heeft de afgelopen jaren! Cesar mag terug kijken op een 
zeer succesvol eerste deel van zijn carrière binnen MHC Dalfsen. Het eerste 
deel want zijn carrière binnen MHC Dalfsen is verre van voorbij aangezien hij 
ook als speler actief is in Veteranen A en zeer betrokken is en blijft bij de 
vereniging. 
 
We wensen Eva veel succes en vooral heel veel plezier in haar nieuwe rol als 
voorzitter! Fijn dat ze deze belangrijke functie binnen onze vereniging wil 
vervullen. Niet alleen de aanwezige leden tijdens de ALV maar ook de andere 
(aankomende) bestuursleden hebben het volste vertrouwen in Eva als 
voorzitter. 
 
Naast de voorzitterswissel zijn Esther Lindeboom en Bas Sesink na instemming 
van de ALV als algemene leden toegetreden tot het bestuur. Beiden veel 
succes en vooral ook plezier gewenst in hun nieuwe rol naast hun bestaande 
functies binnen MHC Dalfsen.   
 
 
Dirk Achterhof nieuw lid van de Technische Commissie  
Samen met Gait Heutink kennen we Dirk Achterhof als lid van de 
Zaalcommissie. Daarin heeft Dirk in korte tijd zijn sporen verdiend door samen 
met Gait het zaalseizoen op poten te zetten. Dat smaakte naar meer. Per 22 
november jl. is Dirk ook lid van de Technische Commissie. We wensen Dirk veel 
succes en plezier in zijn aanvullende rol binnen MHC Dalfsen. Fijn dat je ook 
aan deze rol invulling wilt geven Dirk!  
 
 
Grote Clubactie enorm succes door grenzeloze inzet van onze jeugdteams!  
Onze jeugdleden hebben zich echt van hun ALLERBESTE kant laten zien en een 
absoluut recordaantal en -bedrag aan loten verkocht tijdens de Grote 
Clubactie! Vorig jaar hebben de leden van MHC Dalfsen 384 loten verkocht ter 
waarde van  € 1.152,-. Van dit bedrag ging €921,60 naar de clubkas. Een hele 
mooie opbrengst. Dit jaar daarentegen zijn er maar liefst 521 loten méér 
verkocht dus meer dan 2 keer zoveel! Een ongelofelijke prestatie waar we  
supertrots op zijn!! En dat levert € 2.715,- totaal en € 2.172,- voor de clubkas 
op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De beste verkopers van 2021 

 
                                                                                     De teamscores 

 

De verkopers die 20 of meer loten hebben verkocht, zijn vorig weekend 
beloond met een mooie oorkonde. Het team dat met 200 loten de meeste 
loten heeft verkocht, te weten M6E3, werd getrakteerd op een overheerlijke 
taart met een glas kinderchampagne!  
De absolute topverkopers kregen naast hun meer dan verdiende oorkonde,  
een stuk taart en een glaasje kinderchampagne alle drie een bioscoopbon.  
 
Yara, Semhar en Lela, van harte gefeliciteerd met jullie welverdiende prijs en 
heel erg bedankt voor jullie fantastische inzet!!!  



Aan alle verkopers: heel hartelijk bedankt voor jullie ongelofelijke inzet!!! 
Samen hebben jullie voor het geld voor een mooie geluidsinstallatie gezorgd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 3 beste verkopers (van links naar rechts): Yara, Lela en Semhar  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taart en kinderchampagne voor M6E3 voor hun 200 verkochte loten 

 
Op 8 december aanstaande vindt de trekking plaats, op 9 december de 
bekendmaking en op 18 december ontvangt MHC Dalfsen de cheque met 
daarop het totaalbedrag voor de clubkas. Wie weet win je een mooie prijs als 
je zelf ook een of meerdere loten gekocht hebt! 
 
 
Belangrijke informatie arbitrage en spelregels zaalhockey 

 
 
In de zaal gelden andere regels dan op het veld. De KNHB heeft hiervoor een 
handig overzicht opgesteld. Dit overzicht vind je in de bijlagen. Het gehele 
spelreglement voor zaalhockey vind je hier.   
 
Arbitrage Jongste Jeugd Zaal 
De KNHB vraagt tijdens wedstrijden van de Jongste Jeugd in de zaal (voor MHC 
Dalfsen nu alleen de E-teams) een spelbegeleider per team. Dit betekent dat 
de spelbegeleider de wedstrijden van zijn/haar team fluit, samen met de 
spelbegeleider van het andere team. Dit geldt dus voor zowel thuis- als 
uitwedstrijden.  
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Waarom vraag de KNHB dit? De Jongste Jeugdteams moeten alle regels in de 
zaal nog leren omdat dit een totaal andere ervaring is dan op het veld. Dan is 
het verstandig dat een ouder als spelbegeleider meegaat. Zij hebben een 
natuurlijk overwicht en kunnen in de regel beter uitleg geven aan de kinderen. 
Daarbij is er vanuit pedagogisch oogpunt voor gekozen om één van de 
spelbegeleiders afkomstig te laten zijn van de thuisvereniging en één van de 
uitvereniging. Omdat deze spelbegeleider het team en de kinderen kent, zal 
hij/zij beter in staat zijn om dit team te begeleiden en waar nodig individuele 
en specifieke aandacht te geven. Bij de Jongste Jeugd mag je, net als op het  
veld, ook tijdens de wedstrijd iets uitleggen zodat de kinderen de regels beter  
leren begrijpen en beter gaan spelen. 
 
Arbitrage Senioren 
De wedstrijden van Heren 1 en Jong Dames 1 worden in de zaal ook door een 
vaste clubscheidsrechter geleid. Dit betekent dat de vaste clubscheidsrechter 
altijd meegaat met uit- en thuiswedstrijden in de zaal. Deze teams zijn hier 
reeds over geïnformeerd. 
 
Arbitrage overige wedstrijden 
De andere wedstrijden (Oudere jeugd) worden alleen gefloten als MHC Dalfsen 
een thuisronde (in de Trefkoele) heeft. LET OP: dit betekent ook dat wij dan 
wedstrijden moeten fluiten van teams die bij deze thuisronde in De Trefkoele 
spelen.  
Voorbeeld: MHC Dalfsen heeft een thuisronde in de Trefkoele, maar Deventer 
speelt tegen Ommen (zelfde poule in de Trefkoele) dan wordt de arbitrage 
geleverd door MHC Dalfsen. Zo gaat het ook als wij uit spelen bij anderen. Bij 
de indeling proberen wij ook zo vaak mogelijk oudere arbiters te combineren 
met jongeren, vanuit ervaringsoogpunt. 
 
Extra informatieavond Zaal-arbitrage voor de ouders van de E-teams 
Vanuit de Arbitrage Commissie biedt Marcel Slootweg graag nog een keer zijn 
kennis en ervaring aan om ouders de kneepjes van het vak van spelbegeleider 
te leren. Om dit coronaproof te organiseren, verzorgt Marcel deze extra 
informatieavond via Teams. We nodigen de ouders van de E-teams dan ook 
graag uit voor deze sessie op donderdagavond 2 december om 20:00 uur.  
 
Graag ontvangen we vóór woensdag 1 december je naam en e-mailadres via 
arbitrage@mhcdalfsen.nl zodat Marcel je kan uitnodigen voor de Teams-
vergadering. Heb je vragen vooraf, stuur ze dan gerust de Arbitragecommissie. 
Dan neemt Marcel je vragen mee tijdens de sessie. 
 
Heb je andere vragen over arbitrage, stel ze gerust via 
arbitrage@mhcdalfsen.nl  
 
 
Extra Marc Lammers Masterclass donderdag 16 december 19:00 uur 

Vanwege het grote succes van de masterclass op 
15 oktober, wordt de HockeyWerkt ‘Coach-de-
Coach’ avond met topcoach Marc Lammers nog 
een keer uitgezonden. Meld je aan via 
http://www.hockeywerkt.nl/marc-lammers-
masterclass/  en ontvang de link voor de 
livestream in je inbox.  

 
De uitzending start donderdag 16 december om 19:00 uur dus zorg ervoor dat 
je op tijd inschakelt op je smartphone, laptop of tablet!  
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Blijf de kas van MHC Dalfsen vullen! 
Tot en met 14 december 2021 ontvangen 
klanten bij Jumbo Kamphuis bij elke € 10,- aan 
boodschappen een unieke code die € 0,10 voor 
de ‘Vul de kas’ actie vertegenwoordigt. Deze 
code kun je toekennen aan MHC Dalfsen via de 

website van Vul de Kas. Ook kun je de coupons 

in leveren in box 32 in de winkel aan de 
Wilhelminastraat 18 in Dalfsen. De teller staat 
al op € 173,70! Doe jij ook een duit in het 
zakje? Alvast hartelijk dank! 

Vacatures Onderhoudsploeg, Barcommissie 
en Arbitrage-commissie 
Onze club kan niet zonder de inzet van 
vrijwilligers. Voor de Onderhoudsploeg, de 
Barcommissie en de Arbitragecommissie 
zoeken we dan ook enthousiaste nieuwe 
leden.  
 
 

Wil je je inzetten voor het onderhoud van het clubhuis, het terrein en de 
trainingsmaterialen zoals de doelen of lijkt het je leuk om één van de 
commissies te versterken, stuur dan een mailtje naar 
voorzitter@mhcdalfsen.nl, barcommissie@mhcdalfsen.nl dan wel 
arbitrage@mhcdalfsen.nl.  
 
 
Input voor de nieuwsbrief 
Heb je input voor de nieuwsbrief, mail dan je content naar 
communicatie@mhcdalfsen.nl 
 
Blijf allemaal gezond en ondanks alles weer een sportieve nieuwe week 
gewenst! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur 
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