
Bredase Hockey Vereniging PUSH 
www.push.nl / info@push.nl 

Postbus 1979, 4801 BZ  Breda 
Nieuwe Inslag 97, Breda 

 
 
 

 
 

 
Pagina 1 van 1 

 
 
Beste leden van Push, 
 
 
Eindelijk, het is zover, onze jeugd mag weer gaan trainen!! Een groot aantal vrijwilligers van onze vereniging 
is sinds de bekendmaking hiervan door de overheid, druk bezig met de voorbereidingen, uiteraard binnen 
de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. En we begrijpen wel dat heel veel kinderen 
staan te popelen om weer naar Push te komen. 
 
We vinden het vanzelfsprekend ontzettend belangrijk dat u uw kind met een gerust gevoel naar de training 
bij Push durft te laten gaan, omdat het gewoon goed geregeld is! Zoals gezegd zijn de richtlijnen van de 
rijksoverheid hierbij leidend. Daarnaast heeft het NOC/NSF het “Protocol verantwoord sporten kinderen 
t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar” uitgebracht. De KNHB heeft ter aanvulling daarop het beleidsstuk 
“Sport specifieke aanvulling op algemeen sportprotocol: Hockeysport” gepubliceerd.  
 
Beide protocollen, welke u op de website van Push kunt vinden, dienen als basis voor de Push –specifieke 
protocollen, die wij u hierbij aanbieden: 

 2020 Flyer Veiligheid algemeen 

 2020 Flyer Veiligheid Push 

 2020 Flyer Veiligheid Pushpark 
 
In deze flyers leggen we uit, welke veiligheids- en hygiëne regels we hanteren bij Push, hoe we deze 
handhaven en welke voorzorgsmaatregelen de club heeft genomen én welke regels er op en om het park 
gelden.  
 
Ik wil u vragen deze flyers aandachtig met uw kind door te nemen of, als uw zoon/dochter oud genoeg is, 
te zorgen dat hij/zij deze flyers van u ontvangt om door te nemen. We zijn echt genoodzaakt de regels strikt 
na te leven, voor ieders veiligheid en zekerheid.  
 
De coach van uw kind krijgt via de lijncoördinator door, wanneer de trainingen weer gaan starten. Mede 
vanwege de vakantie én de complexe organisatie gaan we gefaseerd van start, zodat iedereen, ook wij, kan 
wennen aan al deze wijzigingen. 
 
Mocht u ondanks (of juist dóór) alle informatie toch nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te 
nemen met uw coach. Deze kan u nader informeren of verder leiden naar iemand binnen de club. Als u of 
uw kind de tijd nog niet rijp vinden om toch al te komen trainen, dan begrijpen we dat natuurlijk. 
Communiceert u dit dan wel weer met de coach van het team, zodat we op de hoogte zijn van de reden. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Namens bestuur B.H.V. Push 
Frank Oomen 
 
 
#proudtobepush 
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