
2de HELFT SEIZOEN 2020-2021 - APRIL 2021

Ook al ziet deze 2de helft van seizoen 2020/2021 er niet helemaal uit zoals wij hadden verwacht en gehoopt,

willen wij jullie toch graag allemaal informeren over het één en ander. Want we zitten niet stil, integendeel,

er gebeurt van alles op en rondom ONZE club. Wil je meer weten, lees dan verder.

WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER

Wat snak ik naar een bomvol hockeyweekend op ONZE club, ik mis het en ik mis jullie!

Zo, dat moest er even uit. Natuurlijk zijn we dankbaar voor wat er wel kan en geniet ik ook van de jeugd die

gelukkig wel de hele winter door heeft kunnen spelen en trainen. En iedere kleine versoepeling levert weer

wat op, steeds kan er weer een beetje meer op de club en dat is fijn. Maar als ik even mijn ogen sluit, zie ik

alle velden bezet met langs de kant enthousiast publiek, mensen kletsend aan de bar en bij ons keukenloket,

en een vol terras met leden en bezoekers die genieten van de zon en de sfeer. We doen er alles aan om

zodra het kan dit weer te realiseren, maar het vraagt wel engelengeduld. Stil zitten we niet als bestuur en

commissieleden, ik deel bij deze graag complimenten uit aan alle hardwerkende vrijwilligers en medewerkers

die ook in deze vreemde tijden zorgen voor het reilen en zeilen van ONZE club. Misschien minder zichtbaar

dan normaal, maar er wordt nog steeds heel veel werk verricht op en rond onze velden.

Bovendien zijn wij sinds het begin van de pandemie in nauw contact met de andere Bredase hockeyclubs en

hebben regelmatig overleg om de maatregelen en mogelijkheden met elkaar af te stemmen. Onder het

motto ‘denken in mogelijkheden over wat er wel kan’ zijn we momenteel aan het lobbyen bij de Gemeente

Breda voor een ‘fietscompetitie’.



Het opzetten van een fietscompetitie voor de jeugdteams binnen de gemeentegrenzen van Breda lijkt ons

een positieve ontwikkeling nadat er na lange tijd van onderling trainen en hockeyen de lust begint weg te

ebben en teams steeds vaker afzeggen. Onze teams missen de uitdaging om ‘tegen een ander kleur shirt te

spelen’. Als clubs zijn we allemaal goed bezig met oefenwedstrijd schema's en het is een kleine stap naar het

organiseren van een onderlinge fietscompetitie tussen de 5 Bredase clubs. Indien we de ‘go-ahead’ krijgen

hopen we dit plan op termijn ook uit te rollen voor de jongvolwassenen tot 27 jaar.

De mogelijkheid voor het afmaken van de echte competitie bestaat ook nog, maar daarover meer verderop

in deze nieuwsbrief.

Hou nog even vol, en vertrouw erop dat wij als bestuur er alles aan doen om iedereen zoveel mogelijk te

laten hockeyen binnen de mogelijkheden die er zijn, want ook wij vinden dat het leukste dat er is op ONZE

club. We kunnen ons in ieder geval verheugen op een mooi lustrumjaar, ook daarover meer verderop in deze

nieuwsbrief, ik kijk er naar uit!

Tot ziens op of rond de velden,

Charlotte Louwers

Voorzitter BH & BC Breda

UPDATE NA PERSCONFERENTIE VAN 23 MAART

Tijdens de persconferentie van 23 maart heeft de overheid aangegeven dat de huidige maatregelen in elk

geval worden verlengd tot en met 20 april. Dit betekent dat:

● Hockeyers tot en met 26 jaar mogen op eigen club trainen en onderling spelen zonder beperkingen.

● Hockeyers vanaf 27 jaar mogen alleen trainen in (maximaal) 4-tallen met inachtneming van de

afstandsregels. Dat betekent dat zij tijdens de training 1,5 meter afstand moeten houden.

● Wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegestaan.

● Bovendien wordt de avondklok gewijzigd per 31 maart (van 21:00) naar 22:00, wat meer flexibiliteit

geeft wat betreft trainingstijden maar blijft eveneens t/m 20 april gelden.

Hoe zit het met de competitie?

Veel hockeyers en verenigingen geven aan nog graag competitie te willen spelen. Op die manier krijgen we

weer meer reuring op de clubs en kunnen we het verenigingsleven weer opstarten. En hoewel het passen en

meten wordt, zijn er, volgens de KNHB, op dit moment nog voldoende weekenden beschikbaar om daar

invulling aan te geven. Daarom is de KNHB er nog altijd alles aan gelegen om, zodra dit door de overheid

wordt toegestaan, wedstrijden te organiseren. Daarbij zet de KNHB zich in voor zowel het in aangepaste

vorm afmaken van de in september opgestarte competities, als het aanbieden van alternatieve

competitievormen die (regionaal) aansluiten op de mogelijkheden die de overheid biedt. Die laatste optie

sluit ook goed aan bij de wens van de overheid om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Wanneer

wij regionaal wedstrijden zouden kunnen spelen, kunnen we veel competitievormen mogelijk maken.



De KNHB is daarom continu in gesprek met de overheid, NOC*NSF en andere sportbonden. Zij (en wij ook!)

willen allemaal niets liever dan een zo goed mogelijk einde van dit seizoen, en zullen elke versoepeling

aanpakken om de hockeyers samen met de verenigingen weer echt te kunnen laten genieten van onze sport.

Lees meer; www.knhb.nl/nieuws/update-competitie en natuurlijk houden wij jullie op de hoogte via onze

eigen website en BH&BC app.

VOORBEREIDINGEN SEIZOEN 2021-2022

Wij willen jullie al wel vast laten weten wanneer de trainingen voor het volgende seizoen - 2021-2022 - gaan

starten. De zomervakantie in Zuid-Nederland loopt van 24 juli t/m 5 september 2021.

Wij gaan ervan uit dat de 2021-2022 competitie in het weekend van 4/5 september 2021 zal starten voor de

landelijke en op 10/11 september 2021 voor alle niet-landelijke competities.

Hiervan uitgaande starten de trainingen in de week van:

● A-B top: 16 augustus 2021 (waarvan 1e wk  facultatief)

● C-D top: 23 augustus 2021 (waarvan 1e wk  facultatief)

● Breedte CD en AB: 30 augustus 2021

● Jongste jeugd 30 augustus 2021

● Breedte senioren: medio augustus

Bovendien; indien er verdere versoepelingen worden aangekondigt voor ONZE senioren willen wij graag,

tijdens de zomer, een mixed team senioren breedte competitie opstarten, net zoals afgelopen zomer.

LUSTRUM; BH & BC Breda 1906 - 2021

Dit jaar bestaat ONZE club 115 jaar, daarmee viert het officieel haar 23ste lustrum. Een mooie gebeurtenis

die zeker niet ongehoord voorbij mag gaan. Alleen is proosten op anderhalve meter afstand niet hoe wij het

vieren van deze mijlpaal voor ons zagen. Daarom wordt het lustrum iets later, in het seizoen van 2021 -

2022 groots gevierd, en daar wil jij bij zijn!

Met de  lustrumcommissie zijn we hard bezig om een onvergetelijk programma te maken met activiteiten van

jong tot oud met een eerwaardige blik op de geschiedenis van BH&BC Breda en een geweldige merchandise

lustrum lijn waardoor jij er het hele jaar goed bij loopt. De komende weken wordt hier meer bekendheid aan

gegeven via ONZE website, de BH&BC App en via de social media kanalen. Zorg dat jij op de hoogte blijft en

volg de Facebook en Instagram van dit Lustrum.

https://www.knhb.nl/nieuws/update-competitie-naar-aanleiding-van-persconferentie-23-maart
https://www.hcbreda.nl
https://www.facebook.com/lustrumbhbcbreda
https://www.instagram.com/lustrumbhbcbreda/


Wij zien jullie graag na de zomer op ONZE velden, op het terras of aan de bar. Samen kunnen we dan

proosten, dansen, hockeyen, plezier maken en genieten zoals wij dat al 114 jaar doen op de mooiste

hockeyclub van Breda.

Tot snel,

De Lustrum Commissie;

Hubert, Naath, Koen, Frits, Sanne, Anne-Fleur en Simone.

DE LOGO CHALLENGE VAN ONZE SPONSOR COMMISSIE
De afgelopen maand heeft de eerste Logo Challenge plaatsgevonden! 🔥 Een nieuwe, maandelijkse,

uitdaging waarbij je leuke prijzen kunt winnen!

Veel van jullie wisten in de eerste post Oryx Stainless en Rassers Advocaten te ontdekken! 🧐 Uit alle

inzendingen hebben wij 2 winnaars gekozen: Fanne de Keijzer en Zita Lokin 🥳

Volgende week zal een nieuwe challenge plaatsvinden!👀

Ook kans maken op prijzen? De nieuwe challenge verschijnt binnenkort op onze Instagram en Facebook –

volg ons en blijf op de hoogte!

https://www.instagram.com/hockeyclubbreda/?hl=nl
https://www.facebook.com/Bredahockey/


EEN NIEUWE FYSIO - SAMENWERKING MET MEDIFIT FYSIOTHERAPIE

Lekker hockeyen, daar gaat het om!

Medifit is als Partner van HC Breda de aangewezen fysiotherapeut van de club, zowel voor de toplijn als de

breedte. Blessurebehandeling is net zo belangrijk als het voorkómen van blessures. Medifit Fysiotherapie

staat voor veilig en verantwoord sporten, voor jong en oud, op elk niveau.

Medifit levert ONZE club kennis in de vorm van trainingen over o.a. loopscholing, warming-up en verbetering

van motorische vaardigheden door middel van een train-de-trainer methode, trainingen op het veld en

voorlichtingsavonden. Medifit zal ook een blog op ONZE site verzorgen en input leveren voor informatiemails.

Bij een blessure wil je daar zo snel mogelijk vanaf, en een sportfysiotherapeut van Medifit kan je hierbij

helpen. HC Breda en Medifit Fysiotherapie werken samen om bij een blessure snel te schakelen. Wat is de

diagnose? Hoe pakken we het aan en wat is wijsheid als het gaat om hockey?

Wat kun je verwachten:

● Goede fysiotherapeuten

● Gratis screening bij de club op dinsdag- en donderdagavond

● Snel schakelen, binnen 24 uur een Intake bij de praktijk

● Duidelijk individueel advies en actieplan

● Voor de jeugd, afstemming met je trainer

Aanmelden:

Rechtstreeks via remi@medifitfysiotherapie.nl of 076-2043023

Kosten:

Het spreekuur op de club is mede mogelijk gemaakt door HC Breda en is gratis voor ONZE leden.

Consulten in de praktijk gaan via de zorgverzekering.

Website:

Kijk ook eens op de website: https://www.medifitfysiotherapie.nl/locaties/fysiotherapie-breda/princenhage/

OF https://www.medifitfysiotherapie.nl/locaties/fysiotherapie-breda/pellikaan-breda/

CORONA - CHRONOLOGIE HUIDIG SEIZOEN

Alles ging weer even open vanaf 1 juli, aan het einde vorig seizoen. Zelfs ons clubhuis mocht iedereen weer

verwelkomen. Dat gaf hoop voor seizoen 20/21!

● Op 21 augustus 2020 berichten wij jullie dat trainingen waren gestart (voor iedereen) en een aantal

oefenwedstrijden al gespeeld. Op dat moment stond er niks in de weg van een normale start…

mailto:remi@medifitfysiotherapie.nl
https://www.medifitfysiotherapie.nl/locaties/fysiotherapie-breda/princenhage/
https://www.medifitfysiotherapie.nl/locaties/fysiotherapie-breda/pellikaan-breda/


● Eind augustus volgden er allerlei regels voor uitrijden, bezoekende teams, scan code voor bezoekers

aan de club en clubhuis (ja dat mocht toen nog), scheidsrechters gebruiken eigen fluitjes, etc.

● Op 10 september 2020 volgde een bericht over het handhaven van maatregelen en de bezoekjes

door BOA’s. Het bestuur was genoodzaakt beveiliging in te zetten, nadat een aantal clubs waren

beboet voor het niet naleven van de Corona regels. Maar het bleef bovenal gezellig!

● 26 september 2020: de douches mogen niet meer gebruikt worden (allen door bezoekende teams)

maar het clubhuis is nog steeds open - zo fijn.

● 29 september 2020; het clubhuis moet dicht. Geen horeca, ook geen gebruik meer van kleedkamers

en douches toegestaan. Ook mogen er vanaf die datum geen toeschouwers/ouders/bezoekers meer

komen. Een donkere dag voor ONZE (en veel andere) club(s).

● 14 oktober 2020; de competitie wordt net voor de herfstvakantie stilgelegd voor iedereen, junioren

en senioren. Ook de trainingen voor senioren mogen niet meer plaatsvinden in teamverband, alleen

in groepjes van 4. De jeugd blijft trainen en mag oefenpotjes spelen binnen de eigen club - gelukkig.

● Eind oktober (zoals bericht op 25 & 29 oktober) blijft er hoop dat de competitie mag worden hervat

(in november) en bereiden wij een ‘Midwintercompetitie’ voor.

● 4 november 2020 wordt een verzwaring aangekondigt. Senioren mogen nu alleen nog trainen in

2-tallen. Bovendien wordt de zaalhockeycompetitie door het hele land afgelast door de KNHB. Ook

onze Midwintercompetitie is niet langer een optie. Als bestuur besloten we om alle jeugd maximaal

gedurende december en rest winter buiten door te laten te trainen en onderling partijtjes te spelen

waardoor er door de jeugd veel is gehockeyd, door de winterstop heen!

● 19 november gaf ons een beetje goed nieuws. Besmettingen liepen terug; onze senioren mochten

weer in 4-tallen trainen en ook groepjes senioren trainen de wintermaanden door.

● In december sluiten we de club voor 2 weekjes o.a. voor onderhoud, maar hervatten de trainingen

alweer per 11 januari voor de jeugd. Senioren hervatten met trainen in 2-tallen.

● Vanaf 23 januari geldt een avondklok. Trainingsschema's worden snel aangepast met een eindtijd

van 20.30. Een heel gepuzzel, maar snelle actie betekende dat we met z’n allen door konden.

● Vanaf 3 maart mogen de senioren t/m 26 jaar weer net zoveel als de jeugd; in groepsverband

trainen en oefenwedstrijden binnen de eigen club. Een zeer positieve stap voor jonge senioren.

● En nog een kleine versoepeling vanaf 16 maart; senioren mogen vanaf die dag weer in 4-tallen

trainen. Nog wel met een avondklok, maar vanaf 1 april wel een uurtje later, zodat er weer meer

ruimte is om te trainen.

Blijf de ontwikkelingen volgen op www.hcbreda.nl, of natuurlijk de BH&BC app.

VACATURES

Zoals de meesten weten draait onze club vrijwel geheel op de inzet van vele vrijwilligers; van rijders, fluiters,

coaches, managers, trainers, barhulpen tot de vele commissieleden en bestuursleden.

Wij verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers; als coach, trainer, in communicatie, organisatie, financieel

support, noem maar op. Zin om ONZE club te ondersteunen laat het ons dan horen, als antwoord op deze

mail. Momenteel zijn we specifiek op zoek naar;

https://www.hcbreda.nl/


● Twee wedstrijdsecretarissen voor de jeugd, zodat de één de ander kan aflossen, maar ook omdat

het zoveel fijner en gezelliger met z’n tweeën. Ben jij een echte organiseerder en sowieso graag op

het hockeyveld op de zaterdag en wil je echt iets betekenen voor onze jeugdcompetitie? Laat het ons

dan weten. En helemaal fijn als je iemand kent die het samen met jou zou willen doen.

● Ook zijn we op zoek naar iemand die onze penningmeester kan bijstaan met financiële

administratie. Een ideale taak voor iemand die graag een steentje bijdraagt en zelf een tijdsindeling

wil bepalen. Zou je deze specifieke taak (alleen of met z’n tweeën) op je willen nemen, laat het ons

weten.

WIST JE DAT….

● Wij op vele manieren met ONZE leden communiceren?

○ Wij hebben een prachtige website www.hcbreda.nl

○ Maar nog handiger is onze BH&BC app;

Je kunt deze vinden door ‘BH&BC Breda’ in je zoekoptie van de app store te

typen. Eenmaal op je telefoon kun je jou team (of dat van je kinderen) als

favoriet opslaan, handig voor trainings-en wedstrijdtijden en je kunt je

‘pushberichten aanzetten voor het ontvangen van belangrijke informatie, via

je ‘Profiel’, klik op het tandwieltje en zet ‘Push-notificaties’ aan.

○ Wij ook vaak alle leden of specifieke groepen leden direct mailen (zoals met deze algemene

informatie)

○ Wij ook een Facebook, Instagram en TikTok club account hebben? En wij zijn natuurlijk altijd

geïnteresseerd in leuke berichten, foto’s, filmpjes van jullie om deze te delen

● Er trainingsoefeningen specifiek voor 4-tallen zijn gefilmd door ONZE Dames 1?

Je kunt deze vinden door in te loggen via de website (Mijn BHBC). Ga dan naar

‘Club/Documenten/Senioren’ waar de filmpjes staan opgeslagen voor gebruik.

● Je ook via Facebook live spannende oefenpotjes kunt volgen van onze topteams?

Als je ‘BH&BC Breda/ Onze Stad, Onze Club’ op Facebook volgt, krijg je vanzelf een melding van een

live te volgen wedstrijd. Dus waar wacht je op?

● Een lidmaatschap van de vereniging BH&BC Breda van 1 juli tot en met 30 juni loopt? Je

wordt lid voor minstens een jaar, maar hopelijk langer! Wil/moet je ons toch verlaten 😢, dan

moeten wij jouw opzegging voor 1 juni ontvangen in verband met de organisatie/teamformatie van

het volgende seizoen. Wij verwijzen je hiervoor naar www.hcbreda.nl/lidmaatschap_opzeggen. Weet

je nu al dat je maar een half jaar kan hockeyen vanwege stage/verhuizing, laat het ons dan zo snel

mogelijk weten via ledenadministratie@hcbreda.nl.

https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?
https://www.facebook.com/Bredahockey/lub
http://www.instagram.com/hockeyclubbreda/
https://www.tiktok.com/@bhbcbreda1906/
https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?
https://www.hcbreda.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=lidmaatschap_opzeggen&menu=10
mailto:ledenadministratie@hcbreda.nl


ZET ALVAST IN JE AGENDA!
Helaas nog geen aankondigingen over leuke feesten en bijeenkomsten (maar wat niet is gaat zeker komen!),

maar toch kunnen wel al iets organiseren;

● Hockeykampen op ONZE club

Zowel Bovenlander als Nationale Sportkampen kunnen dit seizoen gewoon doorgaan met het

organiseren van onwijs leuke kampen voor ONZE jeugd. Kijk op https://hockeykampen.com en

https://www.bovelander.nl/locaties/bh-bc-breda/ voor het aanbod, tijdens de mei en zomervakantie

en boek direct via deze websites.

● Nederlandse Kampioenschappen Atletiek (NK Atletiek)

Kunnen jullie de Champions Trophy van 2018 nog herinneren? Er komt weer een prachtig evenement

naar Breda. Onze buren Sprint hebben de NK Atletiek naar zich toe weten te halen. Het evenement

vindt plaats op 25 t/m 27 juni en wij willen in deze periode Sprint graag bijstaan met o.a. het

exclusieve gebruik van ONZE club. Meer informatie volgt!

● De Bijzondere Algemene Ledenvergadering zal op maandagavond 5 juli om 20.30

plaatsvinden. We hopen uiteraard ‘in levende lijve’ maar mogelijk toch nog een keer online. Een

uitnodiging volgt in juni.

● Bitje Happen - zaterdag 2 oktober;

Als vervolg op een zeer succesvolle hapdag in oktober 2020, willen wij deze

actie graag jaarlijks terug laten komen ter bevordering van de veiligheid van

alle leden. Wij hebben daarom alvast een datum gereserveerd; zaterdag 2

oktober. We hopen natuurlijk weer op de support van een aantal bereidwillige

tandartsen om te helpen met het happen. Meer informatie volgt aan het begin

seizoen 21/22; je moet je hiervoor aanmelden.

Dank voor jullie aandacht en blijf op de hoogte via de BH&BC app en socials! Samen blijven we duimen voor

verdere versoepelingen voor ONZE sport en natuurlijk het clubhuis en zodra er nieuws is, laten we het jullie

weten. Geniet van wat er wel kan momenteel.

FIJNE PAASDAGEN!
Het bestuur van BH&BC Breda;

Charlotte, Ellen, Barbara, Bas, Willem, Noud, Koert en Esther

https://hockeykampen.com/categorie/hockeykamp/holiday-period/zomervakantie
https://www.bovelander.nl/locaties/bh-bc-breda/

