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Update Versoepeling voor jongeren en jong-volwassenen 

Breda, 24 februari 2021 
 

Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt ruimte te hebben gezien voor een eerste nieuwe versoepeling in 
de sport. Jongeren tot en met 26 jaar mogen per 3 maart zonder restricties op de eigen vereniging hockeyen. 
Voor hen gelden dan dezelfde regels zoals die voor de groep tot 18 jaar nu al sinds de herfstvakantie 2020 
gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle jong senioren teams weer mogen hockeyen en dat ook veel 
studenten weer kunnen trainen op de eigen vereniging. Het spelen van onderlinge wedstrijden op de eigen 
vereniging is voor deze leeftijdscategorie eveneens mogelijk. 

 

Geweldig nieuws natuurlijk voor onze hockeyers < 27 jaar. Maar we blijven ons uiterste best doen voor al onze 
leden die ruimte te bieden om te blijven sporten, dus ook in aangepaste vorm. Hoe gaan we dit vorm geven 
bij Push? We gaan per team bij je aanvoerder inventariseren welke spelers/speelsters < 27 jaar deel willen 
gaan nemen aan trainingen en wedstrijden. Teams die volledig of grotendeels uit jong-volwassenen bestaan, 
kunnen als team gaan trainen en/of (onderlinge) wedstrijden spelen. De spelers/speelsters onder de 27 jaar, 
die niet met hun eigen team mee kunnen doen, worden in overleg ingedeeld bij een ander team.  

 

Op dit moment wordt er met man en macht gewerkt aan het trainingsschema en een wedstrijdprogramma. 
Het ligt in de bedoeling om dat per 3 maart in te laten gaan. Dat is natuurlijk al een uitdaging, omdat we 
vanwege de avondklok maar beperkte beschikbaarheid van de velden hebben. Tevens wordt ons Craze –veld 
op 29 maart vervangen door een spiksplinternieuw waterveld, dus dan moeten we een maand lang met één 
veld minder doen! 

 

Voor de spelers en speelsters ouder dan 26 jaar gaan we door met het organiseren van de aangepaste 
trainingen (2 om 2), zowel door de week als op zondag. Tevens willen we proberen om meer clinics, zoals 
afgelopen zondag, aan te kunnen bieden om een zo divers mogelijk aanbod voor jullie te creëren. 

 

Om een en ander in goede banen te laten verlopen, hebben we jullie hulp hard nodig. Alle communicatie vanuit 
de vereniging verloopt via de aanvoerders. Jong Senioren teams worden sowieso volledig ingedeeld voor 
wedstrijden en trainingen. We rekenen ook op jullie aller medewerking in het handhaven van de regels, zodat 
we als club geen extra mensen in hoeven te zetten om controles uit te voeren. 

 

We zijn echt ontzettend blij dat er weer wat meer kan en hopelijk is dit de voorbode voor alle senioren in een 
volgend stadium! De komende dagen zullen we je nader informeren! 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur B.H.V. Push 

#proudtobepush 

http://www.push.nl/
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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 

 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 iedereen veilig is 

 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 > 26 jaar 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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