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Update Covid -19 Start 2e deel seizoen 2020-2021 

Breda, 24 januari 2021 
 

Afgelopen week zijn de trainingen voor de Jongste Jeugd en de Jeugd weer opgestart. De persconferentie van 
vorige week bracht helaas geen goed nieuws: behalve dat de lockdown wordt verlengd tot in ieder geval 9 
februari is er per dit weekend een avondklok ingevoerd. Dat betekent ook voor onze hockeyers dat de 
bestaande beperkingen blijven gelden: 

• (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en binnen de vereniging onderlinge 
wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen. 
• Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij 
mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen. 
 

Tevens is er dit weekend een avondklok ingegaan, wat inhoudt dat iedereen tussen 21.00 en 04.30 uur binnen 
moet zijn cq blijven. Daarom zorgt Push ervoor dat alle trainingen in de periode, dat de avondklok geldt, 
uiterlijk 20.00 uur eindigen, zodat al onze spelers en trainers tijdig thuis kunnen zijn. Dit houdt wel in dat er 
wat wijzigingen komen in het trainingsschema. Hierover wordt iedereen geïnformeerd door hun coach. Helaas 
kan dit ook invloed hebben op het aantal trainingen of de duur ervan. De betreffende coördinatoren zullen u 
tevens informeren of keeperstrainingen doorgaan. 

 

Het buitensporten gaat dus door en Inmiddels zijn dit weekend alweer de eerste oefenpotjes gespeeld. De 
diverse commissies hebben er samen met onze trainingscoördinatoren weer voor gezorgd dat er een mooi 
oefenprogramma klaar ligt, waardoor alle jeugdleden weer het veld op kunnen in het weekend. 

 

We zijn blij dat we nog steeds mogen sporten buiten, ondanks alle beperkingen. Vanzelfsprekend blijft Push 
de ontwikkelingen op de voet volgen. Van week tot week zullen we beoordelen of het niet te druk is op het 
complex, zodat we iedereen veilig kunnen laten sporten. Toch willen we nogmaals benadrukken dat we het 
begrijpen dat je, als ouder van een speler of als speler zelf, ervoor kiest niet deel te nemen aan de trainingen 
of aan de wedstrijden. Wel vragen we u uw coach of aanvoerder daarover te informeren. 

 

Om het voor iedereen veilig en leuk te houden, willen we je nog een keer wijzen op de regels op ons Push –
park, waardoor iedereen veilig op het complex kan verblijven: 

 Ingang tot het park voor voetgangers via de parkeerplaats aan de Nieuwe Inslag; 

 Ingang tot het park voor (brom)fietsers via de grote ingang naast veld 3, eveneens aan de Nieuwe Inslag; 

 Toegang tot het park alleen voor spelers/speelsters, die trainen of een oefenwedstrijd mogen spelen; 
o Max 30 minuten van te voren en direct na wedstrijd of training het complex verlaten; 

 Geen ouders of andere bezoekers op het complex (anders dan coördinatoren); 

 Bij de jeugdtrainingen is er één ouder per training aanwezig, die een geel hesje draagt ter herkenning; 
o Ivm hygiëne dient u zelf voor het hesje te zorgen 
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 Het clubhuis is voor niemand toegankelijk en de bovenverdieping is dan ook afgesloten; 

 Toiletten zijn wel toegankelijk, maar niet voor hele teams tegelijk; 

 Overal in het clubhuis dien je een mondkapje te dragen, dus ook in en rondom de toiletten; 

 Blessure-ijs is beschikbaar, direct naast de ingang van het clubhuis; 

 Bij regen en/of onweer kun je niet in of rondom het clubhuis schuilen, bij dreigende weersituaties zal de 
aanwezige trainingscoördinator tijdig maatregelen nemen om te zorgen dat alle kinderen veilig zijn 

 Luister naar de aanwijzingen van de aanwezige coördinatoren. Er is altijd een trainingscoördinator 
aanwezig (Ernestine, Britt of Pieter) en bij de jeugdtrainingen lopen ouders rond als coördinator, die 
herkenbaar zijn aan het gele hesje; 

 Houd dus website, FB en/of de Push-app in de gaten, of trainingen/wedstrijden door kunnen gaan; 

 Voor de senioren geldt dat trainingen alleen in groepjes van 2 mogen, we willen jullie verzoeken dit ook 
op te volgen; 

 Wilt u de voetgangersingang van het complex vrij houden, zodat iedereen vrij in of uit kan lopen? We zien 
dat ouders daar hun kinderen opwachten, wat zorgt voor grote drukte op een kleine ruimte. 

o We zorgen ervoor dat zeker de allerkleinsten, op woensdagmiddag, veilig bij de ouders worden 
afgeleverd 

 

Indien we de maatregelen in acht nemen, kunnen we op deze manier, tijdens deze lockdown, toch nog lekker 
blijven hockeyen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur B.H.V. Push 
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Update KNHB 

Dinsdagavond 12 januari liet het kabinet weten de huidige lockdown in ieder geval te verlengen tot en met 9 
februari. De geldende regels voor sport zijn ongewijzigd gebleven. Samengevat zijn ze als volgt: 

 (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en binnen de vereniging onderlinge 
wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen. 

 Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij 
mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen. 

 Topsporters mogen onder strikte voorwaarden trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen 
spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. De 
Hoofdklassecompetitie kan daarom hervat worden op 31 januari a.s. 

Helaas is de situatie in Nederland sinds de start van de lockdown in december nog niet sterk genoeg verbeterd 
en bestaat er veel onzekerheid over de komende weken als het gaat om de mogelijkheden in de sport. We 
hopen uiteraard net als alle hockeyers dat er snel meer ruimte ontstaat zodat ook senioren weer volwaardig 
kunnen trainen én er weer competitie kan worden gespeeld. Omdat de verwachtingen voor de heel korte 
termijn nog niet positief zijn, heeft de competitieleiding van de KNHB ervoor gekozen om op dit moment nog 
géén detailscenario s te publiceren over wanneer de competities worden hervat en hoe de competitieformats 
er dan uit gaan zien. Er is nog te veel onzekerheid. 

Zodra er meer zicht is op hervatting, publiceert de KNHB direct de daarbij passende startdata en ook de dan 
geldende competitieformats. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 De competities voor alle teams worden zo snel mogelijk hervat en er wordt tot aan de zomervakanties 
doorgespeeld. Zo kan elke hockeyer nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen. 

 De ambitie van de KNHB blijft om de competities volwaardig uit te spelen. Indien competities echter 
pas na half maart kunnen worden hervat, is aanpassing van het competitieformat noodzakelijk. 

 Alle competities, behalve de competities voor Dames 1 en Heren 1 (uitkomend in de bondscompetitie), 
zullen het 2e weekend vanaf het moment dat competitie spelen weer is toegestaan direct worden 
hervat. Het 1e weekend kan dan nog worden gebruikt voor een voorbereidingswedstrijd. 

 Bij Dames 1 en Heren 1 (uitkomend in de bondscompetitie) houdt de KNHB rekening met een langere 
voorbereidingstijd. 

Aan het begin van het seizoen 2020-2021 heeft de KNHB reeds bekend gemaakt hoe omgegaan wordt met 
verschillende situaties als de competities niet regulier uitgespeeld kunnen worden. Meer informatie hierover 
vind je in de veelgestelde vragen over competitie. Specifiek gaat het om de vragen ‘Indien ook dit seizoen de 
competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?’ en ‘Wanneer gaat 
de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?’. 

We moeten in Nederland met elkaar de verspreiding van het virus er onder krijgen zodat de volgende 
persconferentie hopelijk meer informatie en duidelijkheid kan geven over eventuele versoepelingen in de 
sport, bijvoorbeeld over de trainingsmogelijkheden van senioren. Indien dat het geval is, dan zal de 
competitieleiding aansluitend met een nieuwe update komen aangaande de herstart van de competities. 
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