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Aanvullende informatie afronding seizoen 2020 – 2021 

 

Beste speler, ouder, verzorger van de jeugd breedtelijn, 

In de brief van 26 mei jongstleden hebben wij u geïnformeerd over de planning van de resterende weken van 

het seizoen 2020-2021. Via dit bericht informeren wij u nader.  

 

Bekendmaking voorlopige teamindeling seizoen 2021-2022 

Zoals eerder aangegeven zullen we op uiterlijk donderdag 10 juni (verwachting dinsdag 8 juni) de voorlopige 

teamindeling van het seizoen 2021-2022 voor de breedtelijn jeugd bekend maken. Op dat moment weten we 

als breedtelijn al wel het aantal spelers per leeftijdslijn, dat niet in de toplijn geselecteerd wordt. De namen 

van deze spelers zijn uiterlijk rond 17/18 juni bekend. De voorlopige indeling zal in de beveiligde omgeving 

van de website van Push worden geplaatst. Om bij deze omgeving te komen kun je via MijnPush inloggen 

met de eigen inloggegevens.  

Bezwaren over de voorlopige teamindeling kunnen tot en met 12 juni schriftelijk ingediend worden bij de 

voorzitter van de jeugdcommissie breedtelijn (teun@push.nl).   

Er kunnen overigens geen bezwaren worden ingediend indien niet voldaan is aan een of meer wensen op het 

wensenformulier. In de week van 14 juni tot en met 17 juni vinden (digitale) gesprekken plaats tussen de 

speler (ouder/verzorger) en de betreffende lijncoördinator. Op vrijdag 18 juni wordt dan de definitieve 

indeling van de jeugd breedtelijn op het besloten deel van de website geplaatst. 

Voor ouders die nog een of meer kinderen in de jongste jeugd hebben spelen, zijn via de jongste 

jeugdcommissie nader geïnformeerd. Voor kinderen in de toplijn vindt de communicatie via de toplijn plaats. 

De indeling van de jeugdspelers, die vanaf volgend seizoen de leeftijd van (jong) senior hebben bereikt, als 

ook informatie over eventuele oefenwedstrijden loopt via de betreffende Heren/Dames commissies.  

 

Trainingen teams seizoen 2021-2022 

Vanaf maandag 14 juni kunnen de nieuwe teams seizoen 2021-2022 starten met de trainingen in deze 

nieuwe samenstelling. Het gaat de trainingscoördinatoren niet lukken om voor de teams in de leeftijdslijn A, 

B en C trainers te vinden. Voor de D-lijn kunnen we dit nog wel organiseren. In de weken van maandag 14 

juni tot en met vrijdag 2 juli regelen wij de trainer voor één training per week per D-lijnteam. 

De teams uit de A-, B- en C-leeftijdslijn kunnen overigens wel vanaf 14 juni trainen maar moeten dan zelf een 

trainer regelen. Als een team wil trainen, dan wordt verzocht dit door te geven aan Ernestine Schonk 

(ernestine@push.nl). Zij zal dan een trainingsdag/tijd en veld aangeven. Ook is het mogelijk om een 

trainingsset te lenen. Dit kan bij Ernestine worden aangevraagd. 

De teams die wel gaan trainen kunnen de info over trainingstijden altijd terugvinden op de website van Push 

(onder de tegel ‘veldbezetting’). Deze zal periodiek worden geactualiseerd. 
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Op dit moment is het seizoen 2020-2021 in onze ledenadministratie nog niet afgesloten waardoor u nog niet 

de Push-app moet gebruiken voor de trainingen als ook oefenwedstrijden. Want daar staat nog het ‘oude’ 

team (seizoen 2020-2021) vermeld. Zodra de Push-app wel te gebruiken is, zullen we dit communiceren. 

In de weken van maandag 5 juli tot en met vrijdag 16 juli moeten ook de D-lijnteams zelf de trainer regelen 

als ze willen doorgaan met trainen. Ook hier kan een afspraak met de trainerscoördinator worden gemaakt 

voor het lenen van trainersmateriaal.  

Verdere communicatie over de trainingen verloopt via de trainingscoördinatoren. 

 

Programma (oefen)wedstrijden 12 juni, 19 juni en 26 juni 

Vanwege de verruimde corona maatregelen heeft de KNHB aangegeven dat zij een aantal regionale 

oefenwedstrijden gaat organiseren. Dit betreft de zaterdagen op 12 juni, 19 juni en 26 juni aanstaande. 

Afhankelijk van de poule-indeling kan een team mogelijk een weekend vrij zijn.  

De Push-spelers gaan deze oefenwedstrijden met het nieuwe team (seizoen 2021-2022) spelen. Zoals 

hierboven aangegeven voorlopig nog niet de Push-app gebruiken omdat daar nog de indeling van seizoen 

2020-2021 staat. De wedstrijdtijden worden via de Push-website gecommuniceerd (bij de tegel 

‘wedstrijdschema’). 

Omdat het oefenwedstrijden betreft wordt geen uitslagen van de wedstrijden bijgehouden en hoeft deze dus 

ook niet doorgegeven te worden door de coaches/managers aan het wedstrijdsecretariaat. 

De teams worden gevraagd om zelf per thuiswedstrijd twee scheidsrechters te regelen.  

Voor de prestatieteams (de teams net onder de toplijnteams) in de A-, B- en C-lijn zijn op 12 juni nog niet 

(alle) namen van afvallers vanuit de toplijnselectie bekend. Mede in afstemming met de toplijn bekijken we 

hoe we zorgdragen dat deze teams wel met voldoende spelers op 12 juni de oefenwedstrijd kunnen spelen.  

 

Coaches, managers en trainers nieuwe teams 2021-2022 

Mocht u als ouder of verzorger willen coachen in het seizoen 2021-2022 en hebt u dit nog niet doorgegeven, 

meldt dit ook zo spoedig mogelijk bij uw lijncoördinator. Ook indien u trainingen zou willen verzorgen, kunt 

u dit aangeven bij Ernestine Schonk (ernestine@push.nl).  

Na de publicatie van de voorlopige indeling gaan we zo spoedig mogelijk de coaches/managers, voor zover 

we die al weten, benaderen. Wij geven deze coaches/managers de telefoonnummers en mailadressen van de 

spelers van het betreffende team, zodat zij de communicatie naar het team kunnen gaan opstarten. 

Voor de teams waar nog geen coach/manager is gevonden, wordt aan een van de ouders verzocht om dit in 

ieder geval voor de komende drie oefenwedstrijden op te pakken. Zonder begeleiding door een volwassen 

persoon mag het team namelijk niet starten.  
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Keepersuitrusting voor oefenwedstrijden en inleverdatum 

In de komende week zal de lijncoördinator voor de teams binnen zijn of haar lijn nagaan of de coach de 

beschikking heeft over een keepersoutfit. Dit indien er geen vaste keeper is (vaste keepers hebben zelf een 

outfit). Mogelijk vragen we coaches, die geen keepersoutfit meer nodig hebben, of deze voor de duur van de 

drie oefenwedstrijden door een andere coach zonder keepersoutfit geleend kan worden. 

De coaches die aan het begin van het seizoen deze outfit via Gerard Ritstier, onze materiaalman, hebben 

uitgereikt gekregen, worden verzocht deze op zaterdag 17 juli aanstaande bij Gerard in te leveren. Op de 

website heeft Gerard de tijden per team vermeld. 

 

Start nieuwe seizoen 

Het nieuwe seizoen voor de jeugd breedtelijn start formeel op zaterdag 4 september met oefenwedstrijden. 

En de trainingen starten vanaf maandag 6 september. Eventueel kunnen de teams zelf al starten met de 

trainingen vanaf maandag 23 augustus. Op het eind van het seizoen volgt nog additionele informatie over de 

start van het nieuwe seizoen.  

Namens de Jeugd Commissie, hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd over de afsluitende weken van 

het seizoen 2020-2021. Wij wensen de teams veel plezier bij de komende oefenwedstrijden.  

Bij vragen kunt u altijd de betreffende lijncoördinator benaderen of ondergetekende. 

 

Breda, 6 juni 2021 

 

B.H.V. Push 

Teun van Deijck 

Voorzitter Jeugdcommissie breedtelijn 

teun@push.nl 
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