
 

 

 

Club van 100 BH&BC BREDA 
 
Nieuwsbrief Juli 2019 
 

Begin juni is een nieuw bestuur aangetreden voor de Club van 100  (Cv100) van de HC&BC Breda. Wij 
gaan de komende jaren onze schouders zetten onder deze 21 jarige spruit van de BH&BC. 

Het bestuur:  

a. Frans van den Meiracker – voorzitter  
b. Huib Berendschot-secretaris 
c. Floris van Hoofd-penningmeester  
d. Roeland Janus –lid 
e. Sjoerd Pistorius-lid 

In de ALV vergadering van juni werd afscheid genomen van: 

  Joost Frencken (voorzitter)   

 Pim Westbroek,  (penningmeester) 



 

 

De start maakte duidelijk dat de Cv100 aardig wat zaken kan oppakken na enkele jaren van relatieve 
rust zoals in de vergadering verwoord door lid en oud-voorzitter Leo Luchtman. In deze eerste 
nieuwsbrief stelt het nieuwe bestuur zich graag aan u voor. 

     Voorzitter: Frans van den Meiracker  

Lid van 1968-2019, na een actieve hockeytijd  Bandy-lid geweest. Woont met Patricia Teuwen in 
Breda. Hun 3, ooit hockeyende kinderen zijn al lang geleden gestopt met deze edele sport. 
Incidenteel nog toeschouwer voor H1. 

  Secretaris: Huib Berendschot  

Sinds lange tijd lid van BH&BC Breda en nu Bandy lid. Huib was van 2010 – 2014 lid van het bestuur 
van BH&BC Breda. Al mijn kinderen speelden op Breda. Die zijn nu uitgewaaierd. 

 

 

 



 

 

 Lid: Floris van Hooff 

Lid sedert 2011. Ben zelf actief hockeyend in veteranen F. Mijn vrouw en kinderen van 8 en 10 
hockeyen ook bij Breda, dus op de zaterdagen en zondagen ben ik vaak aanwezig op onze club.  

  Lid: Roeland Janus 

Lid sedert 2008. Komt uit een echte Breda familie en ben nog steeds actief hockeyend in veteranen F. 
Twee jonge kinderen van 3 en 5 welke uiteraard in de toekomst de Breda kleuren gaan 
vertegenwoordigen.  



 

 

Sjoerd Pistorius 

Mijn naam is Sjoerd Pistorius, 47 jaar. Getrouwd met Audrey. Samen hebben wij een dochter, Merel, 
die 10 jaar is. Zelf ben ik met hockeyen gestopt, maar ik ben wel iedere zaterdag op de club aanwezig 
om het team van Merel te coachen.  

 

 

 

31 augustus a.s. is de seizoensstart van de BH&BC. Het nieuwe bestuur nodigt de leden van de Cv100 
graag uit om die dag ook met ons kennis te maken. 

Noteert u alvast de buitengewone ledenvergadering van de Club van 100  op ma. 30 september a.s. 

Fijne vakantie gewenst  

Bestuur Club van 
100.

 

 
 


