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De BH&BC organisatie 
BH&BC Breda draait voornamelijk op vrijwilligers die zich voor de club inzetten in diverse commissies en 

secretariaten en worden aangestuurd door het ALV gekozen bestuur. Op de website van de club vind je 

een compleet overzicht van alle commissies en hun commissieleden.  

Onderstaand een globaal overzicht van de organisatie: 

 

 

Commissies en contactpersonen 
Hieronder ook een overzicht van de commissies waar jullie als coach/manager mee te maken kunnen 

krijgen en een korte omschrijving van hun activiteiten. 

HOT’s 

Wie zijn wij? 
Gijs Boeren  HOT Breedte Jeugd    HOTBreedte@hcbreda.nl 

Nic Hagemeijer  HOT Top Jeugd en Jongste Jeugd   HOTtopJJ@hcbreda.nl 

Wat doen wij? 
Gijs en Nic zijn van maandag tot en met vrijdag in de (na)middag op de club aanwezig om te trainingen te 

coördineren en te begeleiden.  

• Eerste aanspreekpunt voor coaches en trainers  

• Inplannen en coördineren van (keepers)trainingen en het begeleiden van trainers. 

• Veldplanning maandag t/m vrijdag 

• Organiseren van coach- en trainersavonden 

• Het monitoren en stimuleren van de ontwikkeling van spelers  

• Het indelen van teams en coaches  

 

https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?option=850
mailto:HOTBreedte@hcbreda.nl
mailto:HOTtopJJ@hcbreda.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

Wie zijn wij? 
Conny van Zwol  wedstrijdsecretaris Jeugd/Jongste Jeugd  wsjunioren@hcbreda.nl 

Sandra den Uyl  wedstrijdsecretaris Jeugd/Jongste Jeugd  wsjunioren@hcbreda.nl 

Jeroen Kappers  wedstrijdsecretaris Senioren   wssenioren@hcbreda.nl 

Wat doen wij? 
• Inplannen van de thuiswedstrijden, dat wil zeggen de wedstrijdtijden en de indeling van de 

velden 

• Inplannen van de oefen- en inhaalwedstrijden. De verzoeken hiertoe worden door ons ontvangen 

en afgehandeld 

o Zaterdag: WS Junioren 

o Zondag: WS Senioren 

• Bezetting van wedstrijdtafel op zaterdag met vrijwilligers. De gastvrouwen zorgen voor ontvangst 

van de teams, verstrekken consumptiebonnen en verwijzen de teams naar de juiste velden 

• Verwerking en controle van wedstrijduitslagen in LISA.  

• Aanspreekpunt voor de KNHB, coaches en de wedstrijdsecretariaten van andere clubs. 

Materialencommissie 

Wie zijn wij? 
Bart Herklots  keepersmaterialen@hcbreda.nl 

Sandra den Uyl  keepersmaterialen@hcbreda.nl 

Wat doen wij? 
De materialencommissie is verantwoordelijk voor alle trainingsmaterialen, keepersmaterialen als ook de 

teamkleding voor de 1e lijns teams. Dit houdt in het verstrekken én het repareren van materialen. Ook 

wijzen ze lockers toe aan teams en keepers. 

Iedere vaste keeper en alle teams zonder vaste keeper ontvangen ruim voor aanvang van het nieuwe 

seizoen een keepersuitrusting op maat in bruikleen van de club alsook twee uitloopmaskers t.b.v. de 

strafcorners.  

Vanzelfsprekend wordt gevraagd zorgvuldig met de materialen om te gaan. Reparaties en eventueel 

vervanging van materiaal als gevolg van slijtage dienen tijdig te worden gemeld aan de 

materialencommissie. 

Om een beeld te schetsten van de kosten van materialen hieronder een globaal overzicht: 

• Keeperstas met inhoud (jongste jeugd): € 500,00 – € 600,00 

• Keeperstas met inhoud (jeugd en senioren): € 1600,00 - € 2000,00  

• Uitloopmasker: € 60,00 per stuk 

Bij nalatigheid kunnen eventuele kosten voor vervanging van materialen worden verhaald op leden/teams 

van de club. 

Leden van de materialencommissie zijn op vaste tijden op de club aanwezig voor reparaties en vervanging 

van materialen. Deze tijden worden aan het begin van het seizoen via de website bekendgemaakt. 

  

mailto:wsjunioren@hcbreda.nl
mailto:wsjunioren@hcbreda.nl
mailto:wssenioren@hcbreda.nl
mailto:keepersmaterialen@hcbreda.nl
mailto:keepersmaterialen@hcbreda.nl
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Arbitragecommissie 
De arbitragecommissie heeft als doel het opleiden van jeugdleden en ouders van jeugdleden tot 

scheidsrechter alsook het inplannen van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden op zaterdag.  

Gedurende het seizoen worden er cursussen en spelregelavonden georganiseerd voor leden en vrijwillige 

scheidsrechters. Deze avonden worden tijdig aangekondigd via de website van de club. 

De KNHB verplicht spelers voor hun 16e jaar een clubscheidsrechterskaart te halen. De club faciliteert 

hiervoor een scheidsrechterscursus en het examen. Alle 1e jaars B spelers ontvangen automatisch een 

uitnodiging voor deze cursus en examen in de maand januari/februari van het seizoen.  

Leden vanaf C-Jeugd, ouders en andere vrijwilligers mogen hun scheidsrechterskaart ook gaan halen. D-

jeugd leden kunnen zich opgeven voor een Junior Scheidsrechterskaart, waarmee ze gedurende het 

seizoen 8-tallenwedstrijden mogen fluiten.  

Aanmelden voor een van de cursussen kan via arbitrage@hcbreda.nl 

Tuchtzaken 
Een onderdeel van de Arbitragecommissie is Tuchtzaken. Zij behandelen alle gegeven en ontvangen gele 

en rode kaarten voor de club, alsook eventuele rapportages van wangedrag tijdens of rondom een 

wedstrijd, in nauwe samenwerking met de KNHB.  

Tuchtzaken werkt echter ook nauw samen met de Tuchtcommissie van de club, welke onderdeel is van 

Sportiviteit en Respect (zie hieronder). 

Commissie Sportiviteit en Respect 
Breda is een familieclub waar we veel waarde hechten aan een sportieve en respectvolle omgang op en 

rond het veld. We hebben het daarbij over situaties zoals het gedrag van spelers in het veld, hoe ouders 

langs het veld reageren op besluiten van de scheidsrechter en ook pestgedrag in het team. Er gaat vooral 

veel goed binnen de club en we moeten vooral zorgen dat het zo blijft. Als coach heb je een belangrijke 

rol en invloed op wat wel en niet toelaatbaar gedrag is in een team.  

Veel van wat we onder sportief en respectvol gedrag verstaan is redelijk voor de hand liggend: een hand 

geven, besluiten van scheidsrechters respecteren, het spel spelen volgens de regels, geen gescheld vanaf 

de zijlijn, etc. Toch blijkt dit niet voor iedereen voor de hand liggend, zeker wanneer spanning en emoties 

een rol gaat spelen. Om hier invloed op uit te oefenen biedt de Commissie Sportiviteit en Respect het 

volgende: 

• Normen, waarden, regels; deze zijn opgesteld in 

een handzaam boekje en in het tuchtreglement 

van de club 

• Communiceren; de leidraad is vastgelegd in een 

boekje en ieder seizoen zijn er verschillende 

workshops over sportiviteit en respect die 

coaches en managers kunnen bijwonen. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

sportiviteit en respect tijdens trainers- en 

coachavonden 

• Ondersteuning; desgewenst kan de commissie 

Sportiviteit en Respect op verzoek rechtstreeks 

ondersteuning bieden aan coaches en managers 

Meer informatie is te vinden op de webpagina van S&R op de website van de club. 

 

De club is van ons allemaal 

Fanatiek mag, sportief moet 

Respecteer elkaar, tegenstander 

en scheidsrechter 

Moedig positief aan 

Hockey met plezier 

 

mailto:arbitrage@hcbreda.nl
https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=declub_sportiviteit
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Vertrouwenscontactpersoon 
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je 

bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, 

begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde 

gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo 

voorkomen worden. 

De vertrouwenscontactpersonen zijn er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van BH&BC BREDA? 
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de 

vertrouwenspersoon. 

De vragen die je hebt kunnen gaan over: 

• pesten en gepest worden; 

• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 

• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een 

teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; 

• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving 

hier mee te maken heeft; 

• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de 

vereniging/het team; 

• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; 

• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; 

• het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van BH&BC BREDA op de juiste plaats is. 

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen BH&BC BREDA. 

De vertrouwenscontactpersonen van BH&BC Breda zijn Bart Vaessen en Ellen de Jager. Je kunt hen 

bereiken via e-mail: vertrouwenscontactpersoon@hcbreda.nl 

Meer informatie is te vinden op de website van de club, via deze link. 

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie probeert bij te dragen aan een stabiele financiële basis voor de club en werft en 

onderhoud de contacten met de sponsoren. Tevens zorgen zij ervoor dat alle sponsorafspraken zorgvuldig 

(kunnen) worden nagekomen.  Indien een ouder het team van zijn/haar kind wil sponsoren is dit 

gebonden aan de afspraken. Deze regels hierover zijn terug te vinden op de website onder 

“teamsponsoring”. 

Eventuele vragen over sponsoring kunnen gemaild worden naar sponsoring@hcbreda.nl 

Fysiotherapeuten op de club 
Indien een speler tijdens het hockeyen een blessure oploopt, kan deze op vaste tijden (na telefonische 

afspraak) terecht bij een van de fysiotherapeuten op het sportspreekuur in de fysio-ruimte in het 

clubhuis.  Op de website van de club worden de dagen en tijden van het sportspreekuur bekend gemaakt. 

  

mailto:vertrouwenscontactpersoon@hcbreda.nl
https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=declub_vertrouwenspersoon
https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=sponsoring_teamsponsoring
mailto:sponsoring@hcbreda.nl
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Competitie Veldhockey 

Speeldagenkalender 
De speeldagen worden jaarlijks vastgesteld door de KNHB en de speeldagenkalender wordt op de site van 

de KNHB gepubliceerd 

Speeltijden 
De wedstrijdplanning wordt gemaakt door de wedstrijdsecretarissen van de thuisspelende club. Het 

wedstrijdsecretariaat dient het aanvangstijdstip uiterlijk de maandagavond twee weken voorafgaand aan 

de te spelen wedstrijd door te geven aan de KNHB. Uiterlijk een week voorafgaand aan een wedstrijd 

wordt de tijd bekend gemaakt via de website of de app.  

 De KNHB stelt dat de wedstrijden niet eerder dan 08.45 en niet later dan 17.45 uur ingepland mogen 

worden.  

Voor de veelal hogere (landelijke) jeugdcompetities en standaardteams (heren 1 en dames 1) gelden 

vaste aanvangstijden.  

• Hoofd- en Overgangsklasse: dames 12.45 uur, heren 14.45 uur, avondwedstrijden 20.30 uur;  

• Standaardteams 1e t/m 3e klasse: dames 12.45 uur, heren 14.30 / 14.45 uur;  

• Standaardteams 4e klasse: flexibele tijd tussen 11.00 en 16.00 uur;  

• Voorcompetitie Topklasse: meisjes A en B 12.30 en jongens A en B 14.15  

• Landelijke A-/B- en Super A- en B-competities: B-jeugd 12.30 uur, A-jeugd 14.15 uur. 

De overige wedstrijden worden hier om heen gepland, waarbij rekening wordt gehouden met 

bijvoorbeeld reistijden van tegenstanders. 

Geen team beschikbaar 
Teams die aan de competitie deelnemen, zijn verplicht alle wedstrijden te spelen. Als je op tijd weet dat 

een team op één van de speeldagen niet beschikbaar is, kan in overleg met de tegenstander de wedstrijd 

verplaatst worden. Eerder spelen mag altijd, later niet. Voor het verplaatsen van een wedstrijd (uit of 

thuis) dien je contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat (wsjunioren@hcbreda.nl of 

wssenioren@hcbreda.nl.  

Invallers 
Het laten invallen door spelers is mogelijk wanneer een speler hiertoe speelgerechtigd is.  

De regels hierover (voor zowel junioren als senioren) zijn terug te vinden op de site van de KNHB:  

• veldhockey: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey 

• zaalhockey: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey 

Keepers 
Voor keepers geldt dat er in principe ingeleend wordt vanuit een op gelijk niveau of lager spelend team. 

Lukt dit niet, dan mag er geleend worden uit een hoger team:  

• Voor teams uitkomend in de 1e klasse en hoger mag geleend worden uit een team dat max. 1 

klasse hoger speelt.  

• Voor teams uitkomend in de 2e klasse en lager mag geleend worden uit een team dat max. 2 

klassen hoger speelt. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/speeldagenkalenders
mailto:wsjunioren@hcbreda.nl
mailto:wssenioren@hcbreda.nl
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelgerechtigheid-veldhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-zaalhockey
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Speelgerechtigdheid in de eerste en tweede klasse Bondscompetitie (standaard 
teams) 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-in-de-eerste-en-tweede-klasse-

bondscompetitie-standaard-teams 

LET OP!! Invallers dienen altijd te worden vermeld op het digitale wedstrijdformulier 

Afgelasten wedstrijd 
De enige organisaties die wedstrijden kunnen afgelasten zijn: 

• De KNHB 

• Het wedstrijdsecretariaat van de thuisspelende club 

Afgelastingen worden altijd zo snel mogelijk gecommuniceerd richting coach/manager die vervolgens de 

teamleden dient te informeren. Ook zullen afgelastingen gecommuniceerd worden via de website van de 

club. Indien je niets hoort of leest gaat de wedstrijd vooralsnog gewoon door.  

Wedstrijden die zijn afgelast dienen zo snel mogelijk en uiterlijk op de eerstvolgende inhaaldag te worden 

gespeeld. 

Scheidsrechters 
Voor aanvang van het seizoen communiceert de KNHB welke teams worden aangewezen om gefloten te 

worden door de Bondsscheidsrechters van KNHB. Betreffende teams worden hierover geïnformeerd door 

het wedstrijdsecretariaat van de club. 

De planning van de scheidsrechters geschiedt door de club zelf. Hiervoor hanteren we in de regel de 

volgende verdeling: 

Teams uitkomend in SuperA, Super B of Topklasse worden gefloten door CS+ scheidsrechters of CS+ 

scheidsrechters in opleiding. De indeling hiervoor wordt gemaakt door de arbitragecommissie in 

combinatie met het wedstrijdsecretariaat. 

• De A-teams worden gefloten door 1 seniorenlid en 1 ouder 

• De B-teams worden gefloten door 1 seniorenlid en 1 ouder 

• JC2 en MC2 worden gefloten door 1 jeugdlid en 1 ouder 

• JD2 en MD2 worden gefloten door 1 jeugdlid en 1 ouder 

• C3 t/m C…. worden gefloten door 2 A-jeugdleden óf 1 ouder met 1 A/B-jeugdlid 

• D3 t/m D…. worden gefloten door 2 B-jeugdleden óf 1 ouder met 1 B/C-jeugdlid 

• 8-tallen worden gefloten door 1 C/D jeugdlid en 1 ouder (spelbegeleider) 

• 6-tallen worden gefloten door 2 ouders (spelbegeleider) 

• 3-tallen worden gefloten door 1 ouder (spelbegeleider) 

Indien een wedstrijd door een ouder moet worden gefloten, dient het team deze ouder zelf in te delen.  

De arbitragecommissie/het wedstrijdsecretariaat zijn gerechtigd als gevolg van overmacht van 

bovenstaande indeling af te wijken om tot een passende oplossing te komen. 

Spelregels 
De meest recente spelregels voor veldhockey, zaalhockey en jongste jeugd zijn terug te vinden op de 

website van de KNHB https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels 

Via deze pagina vind je ook de bondsbriefings voor bondscheidsrechters, CS+ en clubsccheidsrechters 

waarin meer tekst en uitleg wordt gegeven over de spelregels en waar de KNHB aan bondscheidsrechters 

vraagt om extra op te letten…. 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-in-de-eerste-en-tweede-klasse-bondscompetitie-standaard-teams
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/speelgerechtigdheid-in-de-eerste-en-tweede-klasse-bondscompetitie-standaard-teams
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
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Digitaal wedstrijdformulier 

Spelerslijst 
Voorafgaand aan de speeldag ontvangt de coach/aanvoerder via sms en mail een verzoek om de 

spelerslijst in te vullen. De spelerslijst dient uiteraard voor aanvang van de wedstrijd compleet te zijn 

ingevuld. Op het DWF moeten de namen staan van iedereen die meespeelt met de wedstrijd. Spelers die 

niet aanwezig zijn, mogen ook niet op het DWF staan. Invallers moeten uiteraard wel vermeldt worden.  

Indien een team met rugnummers speelt dienen deze ook te worden ingevuld op het DWF. 

Einduitslag wedstrijd 
Het is van belang dat het formulier juist wordt ingevuld. De score wordt in eerste instantie ingevuld door 

de scheidsrechters waarna de coaches het verzoek krijgen om deze goed te keuren. Controleer daarom als 

coach, direct na de wedstrijd wanneer je de scheidsrechters bedankt voor het fluiten, of jullie het eens zijn 

over de einduitslag. Dit voorkomt discussie achteraf.  

Mocht onverhoopt (naar jullie mening) toch een foutieve uitslag op het DWF staan vermeld dan hanteert 

de KNHB de volgende procedure: 

• indien beide coaches op het formulier aangeven wat de uitslag moet zijn dan wordt e.e.a. door 

ons aangepast 

• indien beide Wedstrijdsecretarissen (of zaalcoördinatoren) een mail naar ons sturen met de juiste 

uitslag dan wordt e.e.a. aangepast 

• indien een van beide een andere uitslag geeft, doen de KNHB niets. De KNHB gaat er dan vanuit 

dat de scheidsrechters de juiste uitslag hebben vermeld. Indien deze toch aangepast moet 

worden, dient de Wedstrijdsecretaris (of zaalcoördinator) zelf contact te zoeken met de 

tegenstander en dienen beide Wedstrijdsecretarissen (of zaalcoördinatoren) daarna voor 

aanpassing te vragen. 

Als coach mag je dus nooit zelf contact opnemen met de KNHB. Alle contacten omtrent de 

competitiewedstrijden lopen via: 

• Wedstrijdsecretariaat Jongste Jeugd en Junioren: wsjunioren@hcbreda.nl 

• Wedstrijdsecretariaat Senioren: wssenioren@hcbreda.nl 

Wanneer je het dus niet eens bent met de einduitslag, rond het DWF dan niet af en stuur uiterlijk 

zondagavond een mailtje met toelichting naar een van bovenstaande wedstrijdsecretariaten. Zij zullen 

vervolgens de juiste procedure in gang zetten om de einduitslag aan te passen.  

De uiteindelijke beslissing ligt bij de KNHB. 

Gele en rode kaarten 
Wanneer er een gele of rode kaart wordt gegeven door de scheidsrechter, wordt deze vermeld op het 

DWF. Een groene kaart wordt niet geregistreerd.  

De coach is er verantwoordelijk voor om direct na de wedstrijd te controleren bij de scheidsrechters of zij 

de gele of rode kaart op naam van de juiste speler zullen zetten. De bond gaat er nl. van uit dat de 

scheidsrechters dit tijdens de wedstrijd hebben geverifieerd en daardoor correct vermelden op het DWF. 

Verzoeken om wijzigingen achteraf worden niet of nauwelijks gecorrigeerd en dit kan nadelige gevolgen 

hebben voor de nog te spelen wedstrijden (bijvoorbeeld bij schorsingen voor 1 of meerdere wedstrijden 

als gevolg van 3x geel of een rode kaart). 

mailto:wsjunioren@hcbreda.nl
mailto:wssenioren@hcbreda.nl
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Opmerkingen op het DWF 
Het is niet wenselijk en daarom ook niet toegestaan om frustraties omtrent een gespeelde wedstrijd op 

het DWF te uiten. Probeer conflicten na de wedstrijd op een kalme constructieve manier mondeling met 

de tegenpartij op te lossen, al dan niet met behulp van de Arbitragecommissie, lid van de commissie S&R 

of Wedstrijdsecretaris als bemiddelaar. Bedenk dat je elkaar bij een returnwedstrijd weer tegenkomt en 

dit veelal het spelplezier niet zal bevorderen. 

Mocht je bij het afronden van een DWF onverhoopt stuiten op een vervelend berichtje van de 

tegenstander, laat je dan niet verleiden tot een reactie. Ben je het eens met de einduitslag, keur deze dan 

goed en rond het formulier af. 

 

Na afloop van de wedstrijd is het prettig als het formulier zo snel mogelijk wordt afgerond.  

Oefenwedstrijden 
Oefenwedstrijden kunnen door managers en coaches zelf geregeld worden met behulp van de BH&BC 

app, onder het tabje “meer….” of via de BH&BC website achter de inlogpagina. 

 

Indien oefenwedstrijden bij BH&BC worden gespeeld moet het volgende worden geregeld door het 

thuisspelende team: 

• Veld  

o Veldwedstrijden in het weekend via wedstrijdsecretariaat: wsjunioren@hcbreda.nl 

(zaterdag) of wssenioren@hcbreda.nl (zondag) 

o Veldwedstrijden doordeweeks via de HOT’s Top en/of Breedte: HOTtopJJ@hcbreda.nl of 

HOTbreedte@hcbreda.nl.  

• Scheidsrechters 

Indien toegang tot het clubhuis benodigd is buiten de regulier openingstijden kan een verzoek ingediend 

worden bij de clubhuiscommissie:  clubhuis@hcbreda.nl 

Als gastheer/-vrouw voor oefenwedstrijden kunnen jullie gebruik maken van de bijvoorbeeld de kleine 

bar. In de kleine bar staan plastic bekertjes en kannen om ranja te kunnen schenken alsook een 

nespresso-apparaat, koffiecupjes, suiker en melk voor koffie. Voor de koffiecupjes vraagt de club € 1,00 

per cupje, welke kan worden gedoneerd in de “koffiespaarpot”.  

Laat na gebruik de kleine bar weer netjes achter!! 

Opening Clubhuis 
Het clubhuis is geopend tijdens de reguliere KNHB competitieseizoen op doordeweekse (trainings)dagen 

na 19.00 uur en in de weekenden vanaf 08.00 uur. In de vakantieperiodes is het clubhuis enkel en alleen 

geopend tijdens evenementen.  

Indien toegang tot het clubhuis noodzakelijk is buiten bovenstaande openingstijden kan je hiervoor een 

verzoek indienen bij de clubhuiscommissie:  clubhuis@hcbreda.nl 

mailto:wsjunioren@hcbreda.nl
mailto:wssenioren@hcbreda.nl
mailto:HOTtopJJ@hcbreda.nl
mailto:HOTbreedte@hcbreda.nl
mailto:clubhuis@hcbreda.nl
mailto:clubhuis@hcbreda.nl
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Eten op de club 
Ter versterking van het teamgevoel is het leuk en gezellig om als team gezamenlijk te eten op de club. 

Hiervoor gelden wel een aantal afspraken: 

• Er kan alleen op de club worden gegeten tijdens de reguliere opening van het clubhuis 

• Het eten wordt thuis bereid en kan indien nodig worden opgewarmd in de keuken van het 

clubhuis. 

• Er zijn borden, schalen en bestek aanwezig 

• Borden en bestek dienen met de hand te worden afgewassen en worden afgedroogd. 

Afwasmiddel, borstel en theedoeken zijn aanwezig. 

• De keuken en bar dienen schoon en opgeruimd te worden achter gelaten. 

 

Het verzoek om gezamenlijk te eten op de club kan gestuurd worden naar de clubhuiscommissie: 

clubhuis@hcbreda.nl onder vermelding van datum, tijd, team en naam en telefoonnummer van de 

verantwoordelijke (ouder, manager, coach). 

Handige App’s en websites 

App’s 
• BH&BC App; je hebt direct toegang tot alle teamgegevens, het 

wedstrijdprogramma, de uitslagen en standen en geeft inzicht in de 

stand van de teampot. Ook kan vanuit de app mails worden gestuurd 

naar de teamleden of de coaches en managers. 

• Hockey.nl; geeft je het laatste nieuws van de KNHB, volg de 

resultaten van je favoriete teams via de standenmotor, heeft een 

handige scheidsrechters toolkit waarin je de tijd en gegeven kaarten 

kan bijhouden en je vindt er alle spelregels en toelichtingen op deze 

spelregels. 

• WarmingUp; Deze app van de KNHB biedt warming up oefeningen en 

trainingschema’s specifiek voor hockeyers. Voeg je team toe en je 

krijgt een wekelijks gevarieerd trainingsschema aangepast op het 

niveau van je team. 

Websites 
• www.hcbreda.nl; De clubsite, waar je alle benodigde informatie kan terugvinden voor BH&BC 

Breda. Achter de inlogpagina vindt je je team terug. Via deze site kan je alle gegevens van je team 

vinden, het wedstrijd- en trainingsschema, biedt de mogelijkheid om de teampot te beheren, 

teamtaken te verdelen, etc. De moeite waard om te proberen. 

• www.knhb.nl; voor het laatste hockeynieuws, spelregels en bondsbriefings, informatie over 

trainen en coachen, trainingsoefeningen, informatie over de competitie, de KNHB organisatie en 

de aangesloten clubs (adres en informatie over de tenues waarin ze spelen) 

• www.hockey.nl; een wat uitgebreidere versie van de hockey.nl app, met het laatste 

hockeynieuws, oranjehockey, informatie over topcompetities, kampen, clinics en toernooien. 

• https://sportplezier.nl/sporten/hockey interessante website met best practices van ander clubs 

onderverdeeld in verschillende thema’s als (on)gewenst gedrag, coachen, trainen, 

ouderbetrokkenheid, etc. 

 

mailto:clubhuis@hcbreda.nl
http://www.hcbreda.nl/
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