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Bestuursmededeling : Geen competitie meer, andere focus  

Beste (ouders van), leden en vrijwilligers, 

Helaas geen competitiehockey meer dit seizoen voor al onze teams. We gaan het seizoen zo goed mogelijk 
afronden en richten ons alvast op het komende hockeyjaar.  
De KNHB heeft gisteren bekend gemaakt dat de lopende competities voor onze teams niet meer hervat 
worden. Wel geeft de hockeybond aan te werken aan toestemming om het spelen van (regionale) wedstrijden 
mogelijk te maken. Zodra de overheid dat toestaat, wil de hockeybond dit voor de verenigingen organiseren, 
ook als het spelen van deze regionale wedstrijden is gelimiteerd tot een specifieke leeftijdsgroep of regio. 
Uiteraard benutten wij die mogelijkheden voor onze leden graag zo maximaal mogelijk, dus we volgen alle 
ontwikkelingen op de voet en onderhouden we de contacten met omliggende verenigingen. Alles wat we dit 
seizoen nog mogen doen, pakken we met beide handen aan. Voor meer informatie wat betreft het besluit van 
de KNHB verwijzen we jullie graag naar dit artikel. 
 
 
Onderlinge competitie 
Met name werken we met alle hockeyclubs in en rond Breda aan toestemming om (regionale) wedstrijden te 
kunnen spelen, waaronder een fietscompetitie voor (momenteel) de jeugd. We laten jullie weten zodra dit 
door de gemeente wordt goedgekeurd. Ook komt er binnenkort een onderlinge competitie voor senioren - 
momenteel alleen mogelijk voor senioren onder de 27 jaar - zoals al een tijdje gaande voor junioren. Wij hopen 
dat we dit op een bepaald moment tijdens het stappenplan ook kunnen uitbreiden naar de senioren van 27+. 
 
Andere focus 
Nu de KNHB dit besluit genomen heeft, richten onze TC’s zich meer en meer op het komende seizoen. Het 
proces dat leidt tot zorgvuldige teamindelingen voor het seizoen ’21-’22 is al in volle gang. Uiteraard 
informeren we iedereen hierover via onze vertrouwde communicatiekanalen. 
Kijk jij ook reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen? Wij zorgen ervoor dat we er helemaal klaar voor zijn. En 
als het eerder kan, pakken we die kans met beide handen. We kunnen niet wachten om jullie allemaal weer te 
verwelkomen op onze club. 
 
Blijf in beweging, steun elkaar waar en wanneer nodig en houd de bekende 1,5m afstand van elkaar. 

 
Met sportieve groet, 

 
Bestuur BHV Push 
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