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Update Covid – 19 vanaf 29 maart 2021 (seizoen 2020 – 2021) 

 

Breda, 27 maart 2021 

 

De persconferentie van afgelopen week bracht helaas weinig positief nieuws. Gelukkig mogen onze leden tot 

27 jaar in teamverband blijven trainen en oefenwedstrijden blijven spelen. Voor onze leden vanaf 27 jaar blijft 

de mogelijkheid om te trainen in aangepaste vorm, dus met maximaal 4 personen. Tevens zal de avondklok 

vanaf woensdag 31 maart aanstaande worden verruimd naar 22.00 uur. 

 

Zoals jullie weten gaan op maandag, 29 maart a.s., de spades de grond in voor de aanleg van een volledig 

nieuw waterveld. De verwachting is dat deze werkzaamheden ongeveer 1 maand zullen duren. We missen 

derhalve komende maand één veld en in combinatie met de avondklok zorgt dit wel voor extra uitdagingen. 

Hierdoor kan het voorkomen dat je training op een zandveld plaatsvindt, in plaats van op een waterveld. 

 

Onze trainingscoördinatoren hebben de afgelopen tijd weer hard gewerkt aan een nieuwe trainingsschema. 

Op de website wordt het nieuwe trainingsschema dit weekend geplaatst. Dat betekent nog wel dat de 

trainingen op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart nog om 20.00 uur stoppen, omdat de avondklok dan 

nog om 21.00 uur ingaat.. De trainingen van de teams, die vanaf 20.00 uur op die dagen ingepland staan, 

starten voor deze dagen pas vanaf dinsdag 6 april aanstaande. Vanaf woensdag 31 maart kan het schema dus 

wel volledig gevolgd worden. 

 

Vanzelfsprekend blijft Push de ontwikkelingen op de voet volgen. We monitoren ook de drukte op het complex. 

Van week tot week zullen we beoordelen of het niet te druk is op het complex, zodat we iedereen veilig kunnen 

laten sporten.  

 

Verkoudheid, hoesten of griep? 

De regel blijft van kracht dat als je verkouden, hoest of ziek bent, je niet naar het Push-park komt en dus niet 

deelneemt aan trainingen dan wel (oefen)wedstrijden!  

 

Positief geteste speler in team? 

Als een speler in zijn of haar team een positief geteste medespeler heeft, dan kan dit team zonder de besmette 

speler blijven trainen. Dit omdat het een buitensport is en de kans daardoor op besmetting kleiner is. Ook zijn 

spelers bij trainingen of (oefen)wedstrijden meestal niet langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter geweest. 

Indien u twijfelt, dan kunt u altijd uw kind bij de GGD laten testen. 
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Op vakantie geweest? 

Op dit moment is door de overheid een negatief reisadvies afgegeven. Bent u als ouder of is uw kind toch in 

het buitenland geweest? Dan volgt u de regels inzake de quarantaine. Meestal zal u (en uw kind) bij terugkomst 

direct 10 dagen in quarantaine gaan. Door een coronatest te doen op dag 5 kunt u de duur van het thuisblijven 

verkorten. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de landelijke richtlijnen. 

Toch willen we nogmaals benadrukken dat we het begrijpen dat u, als ouder van een speler of als speler zelf, 

ervoor kiest niet deel te nemen aan de trainingen of aan de oefenwedstrijden. Wel vragen we u uw coach of 

aanvoerder daarover te informeren. 

 

Parkwachters vanaf maandag 29 maart 

Vanaf aanstaande maandag 29 maart willen we ouders en senioren inzetten om mede toezicht te houden (als 

parkwachter) tijdens trainingen en oefenwedstrijden. Bij de indeling hiervan hebben we een evenwichtige 

verdeling over de senioren en junioren (toplijn, breedtelijn en jongste jeugd) gemaakt. Er kan dus ook op u 

een beroep worden gedaan! 

 

Info over parkwachters (toezicht) tijdens trainingen door de week 

Tijdens de trainingen door de week zijn 

maximaal 2-4 ouders/senioren gelijktijdig 

parkwachter.  Daarbij is het Push-park in twee 

delen gesplitst qua toezicht:  

a. Deel I: max 1-2 parkwachters houden 

toezicht op de toe- en uitgang bij de 

Heerbaan, het TK-veld (hoofdveld), 

Lussenburg Advies veld, toe- en 

uitgang bij de parkeerplaats en 

fietsenstalling. 

b. Deel II: max 1-2 parkwachters houden 

toezicht op veld 3, de toe- en uitgang 

bij veld 3, veld 4, veld 5, veld 6, het 

miniveld en de speeltuin. Ook de fietsenstalling kunnen zij in de gaten houden. 

 

De indeling van parkwachters op trainingsdagen is als volgt: 

Dag Tijdstip Ouders van Parkwachter voor 

Maandag 19.00 – 21.00u Breedtelijn A-jeugd Gehele Push-park  

Dinsdag 19.00 – 21.00u Breedtelijn B-jeugd Gehele Push-park  

Woensdag 17.00 – 19.00u Toplijn MD1,MD2, JC2, MC2, JD2 Gehele Push-park  

19.00 – 21.00u Toplijn JA1 en JB1 Gehele Push-park  

Donderdag 19.30 – 21.00u Toplijn MA1, H1, D2 Gehele Push-park  

Vrijdag 19.00 – 21.00u Breedtelijn B-jeugd Gehele Push-park  
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Bij de trainingen van de Jongste Jeugd en breedtelijn/toplijn teams uit de C en D jeugd zijn al ouders, die via 

de trainingscoördinatoren worden ingezet. Maximaal één ouder is extra nodig voor de rol van Parkwachter. 

Overigens zijn door de week op onderstaande tijdstippen een of meer trainingscoördinatoren aanwezig: 

1. op maandag, dinsdag en vrijdag van 16.00 - 19.00 uur: Britt Ossel en Ernestine Schonk. 

2. op donderdag 16.00 - 19.30 uur: Britt Ossel. 

3. op woensdag  13.00 - 18.30 uur Pieter ’t Hart en Ernestine Schonk. 

 

De indeling van parkwachters op wedstrijddagen: 

Dag Tijdstip Ouders van Parkwachter voor 

Zaterdag 8.00 - 13.30u Jongste Jeugd veld 3 (inclusief ingang bij veld 3), veld 

4, veld 5 en veld 6, miniveld, speeltuin 

als ook de fietsenstalling (max 2 

ouders). 

Zaterdag 8.00 – 13.30u Toplijn ouders van C- 

en D lijn 

Ingang Heerbaan, TK (hoofdveld), 

Lussenburg, ingang parkeerplaats en 

fietsenstalling (max 2 ouders) 

Zaterdag 13.30u - sluit Breedtelijn A, B, C, D Gehele Push-park (max 4 ouders) 

Zondag Half uur voor 

start 1e wedstrijd 

tot sluit 

Ouders tophockey Ingang Heerbaan, TK (hoofdveld), 

Lussenburg, ingang parkeerplaats en 

fietsenstalling (max 2 ouders) 

Zondag Half uur voor 

start 1e wedstrijd 

tot sluit 

Senioren veld 3 (inclusief ingang bij veld 3), veld 

4, veld 5 en veld 6, miniveld, speeltuin 

als ook de fietsenstalling (max 2 

senioren). 

 

Het rooster voor de verdeling van de ouders als parkwachter voor zowel de trainingen als de (oefen) 

wedstrijden gedurende de komende weken wordt door de betreffende commissie (toplijn, breedtelijn, jongste 

jeugd) dan wel lijncoördinator(en) binnen deze commissies opgepakt. Als u daar als ouder vragen over hebt, 

dan is de coach of manager van het (jongste) jeugdteam, waar uw zoon of dochter speelt, het eerste 

aanspreekpunt. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de lijncoördinator van de betreffende 

commissie waar het team onderdeel van is. Voor de oefenwedstrijden van de senioren zijn Frank en/of Marc 

Vinju het aanspreekpunt. 

 

Het is raadzaam om de komende tijd ook de website, FB en/of de Push-app in de gaten te houden of 

trainingen/wedstrijden door kunnen gaan.  

 

Tot slot wensen wij jullie de komende tijd veel hockeyplezier! En blijf vooral gezond! 

 

Met vriendelijke groeten 

Bestuur B.H.V. Push 
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Leidraad voor parkwachters (vanaf 29 maart 2021) 

 

1. Als parkwachter draagt je een eigen geel hesje op het Park. Je hebt ook een mondkapje bij je, als je  

eventueel het clubhuis moet betreden. 

 

2. Als parkwachter loop je bij voorkeur met zijn tweeën. Dit zodat je ook kan overleggen en je er ook 

niet alleen voor staat, als je iemand moet aanspreken. 

 

3. Algeheel doel van de rol van parkwachter is het toezicht houden op het Push-park. Dat betekent 

onder meer : 

a. zorgdragen dat spelers na de trainingen en oefenwedstrijden niet blijven hangen; 

b. het aanspreken van onbevoegden om het Park te verlaten (bijvoorbeeld als ze voetballen op 

een veld waar getraind moet worden); 

c. aanspreken van ouders die geen parkwachter zijn en toch het Park betreden (geen geel hesje 

dragen); 

d. toezicht houden bij de fietsenstalling; 

e. in de gaten houden of op de juiste wijze door leden het Push-Park wordt betreden of 

verlaten; 

f. ondersteuning bieden als een speler (licht) geblesseerd is (zie ook punt 8).  

 

4. Het Push-park kan per (brom)fiets worden betreden en verlaten via óf de ingang bij de Heerbaan of 

via veld 3. De toegang- en uitgang bij de parkeerplaats wordt alleen gebruikt om te voet het 

complex te betreden of te verlaten. Bromfietsen hebben de motor uit als ze op het Push-park zijn. 

 

5. Het Push-park is wel toegankelijk voor bestuursleden, lijncoördinatoren en trainingscoördinatoren. 

Zij moeten ook wel een geel hesje dragen. Zij blijven echter niet langer dan nodig op het Push-park.  

 

6. De toiletten zijn toegankelijk, maar niet voor het hele team tegelijk. Tevens wordt een mondkapje 

gedragen als de ruimte in het clubhuis wordt betreden. 

 

7. Het clubhuis is voor niemand toegankelijk en de bovenverdieping is daarom ook afgesloten. 

 

8. In het clubhuis ligt bij de ingang links blessure-ijs. Daar hangt ook 

een EHBO koffer. De AED mag worden gebruikt indien je hiervoor 

bent opgeleid. Uiteraard wordt bij een zwaar incident het 

alarmnummer 112 gebeld.   

 

9. In geval van vragen of calamiteiten: 

weekdagen Ernestine Schonk (06 - 4141.08.71) 

weekend Wikke de Bruin  (06 - 2458.72.90)  

 

10. Het Push-Park wordt door een van de sleutelhouders geopend en 

gesloten. Contactpersoon Park vanuit het bestuur is Wikke de 

Bruin (bereikbaar op 06 – 2458.72.90).  
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