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Huis – Gedragsregels BVH Push 
 
 
 

DDee  KKllaavveerr  VViieerr  vvaann  PPuusshh 
 
 

1. RReessppeecctteeeerr  ddee  sscchheeiiddssrreecchhtteerr 

 

2. FFaannaattiieekk  mmaagg,,  ssppoorrttiieeff  mmooeett 

 

3. FFaattssooeennlliijjkkee  ttaaaall  iiss  hheeeell  nnoorrmmaaaall 

 

4. OOppggeerruuiimmdd  ssttaaaatt  nneettjjeess 
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“Vraag niet wat Push voor jou kan betekenen maar wat jij voor Push kunt 

betekenen”. 
 
De Bredase Hockey Vereniging Push, opgericht in 1934, is een vereniging met bijna 2600 
leden. Dit noodzaakt om de leden en gasten duidelijkheid te verschaffen over wat van 
iedereen wordt verwacht en hoe we op een goede manier met elkaar en met de 
eigendommen van de vereniging omgaan. Richtlijnen sluiten niet aan op iedere situatie, 
die zich kan voordoen. Echter, ze geven wel de sfeer binnen de vereniging weer en 
daarmee “de geest”, waarbinnen uitzonderingsgevallen worden opgelost. 
Mede gezien de forse investeringen die de laatste jaren door de vereniging zijn gedaan, 
is een rijk bezit opgebouwd. Hierop kunnen we allemaal trots zijn. Een zuinig en 
verantwoord omgaan met deze eigendommen is de basis voor een verantwoorde 
exploitatie van de verenigingsmiddelen op lange termijn. 
 

De 9 afspraken van BHV Push 
 

1. Algemeen: Draag je steentje bij om met elkaar de club goed te laten draaien en 
om de Sportiviteit, Gezelligheid en Prestatie in stand te houden. De club maakt 
ook graag gebruik van jouw ondersteuning als vrijwilliger. 

2. Team: gedraag je als een teamspeler: scheld niet op je medespelers, op je 
coach/trainer, op de scheidsrechter of op de tegenstander of op toeschouwers. 

3. Wedstrijd: speel het hockeyspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief 
gedrag tegenover je medespelers, je tegenstander en tegenover de 
scheidsrechter. 

4. Supporter: Moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd vanachter 
de hekken. Dit geldt ook voor de wedstrijden van de jongste jeugd.  

5. Reageren op de scheidsrechter: laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, 
ook als u het niet eens bent met de beslissing. 

6. Coach: maak duidelijke teamafspraken en voorkom agressief gedrag binnen het 
team. Wees bij een thuiswedstrijd gastheer/gastvrouw voor de tegenpartij. 

7. Training: doe op een sportieve en positieve manier mee met de training.                     
Met a-sociaal gedrag verpest je het voor je teamgenoten en voor jezelf.  

8. Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg 
vrij is om andere auto’s door te laten. 
Fiets: zet de fiets in het fietsenrek. Fietsen die bij het clubhuis staan of op de 
straat, worden weggehaald of vastgezet. 
Scooters: parkeren naast clubhuis onder het balkon 

9. Complex en clubhuis: houd met elkaar het complex netjes.                                                    
Neem alle eigen spullen mee als je het kunstgras of de dug-out verlaat.                                    
Blikjes en flesjes zijn verboden op het kunstgras.                                                                                    
Gooi afval in de prullenbakken.  
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Complexregels 
 
 

1. Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg 
vrij is om andere auto’s door te laten. Ook de toegang tot het hek vanaf 
parkeerplaats en Heerbaan moet worden vrijgelaten i.v.m. calamiteiten. Parkeren 
op het complex is niet toegestaan, uitgezonderd daartoe bevoegde Push 
medewerkers en leveranciers in de daartoe aangegeven vakken. 

2. Fietsen: zet de fiets in het fietsenrek achter veld 2. Fietsen die niet op de daartoe 
bestemde plaatsen staan op het Push terrein, worden weggehaald of vastgezet. 

3. Scooters: parkeren alleen naast het clubhuis onder het balkon. Tevens is het 
verboden met scooters over het complex te rijden. Scooter uit bij aankomst Push 
complex! 

4. Complex en clubhuis: gooi afval in de prullenbakken. Houd met elkaar het 
complex netjes. 

5. Honden: Houd je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als je hond 
onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet. 

6. Roken is verboden in het clubhuis en op de velden.  
7. Ruim na de ‘derde’  helft de eet- en drinkrestanten van je team op.  
8. Men wordt geacht overdag en in het bijzonder in de avonduren zo rustig mogelijk 

het complex te verlaten en geen overlast door lawaai of anderszins te 
veroorzaken op het complex en in de directe omgeving. 

9. Muziekboxen zijn op het Push complex verboden 
10. Gebruik maken van cursusruimte, de ABNAMRObar, ontvangstruimte of clubhuis 

altijd bespreken bij de Verenigingsmanager 
  11. De openingstijden van het clubhuis worden op zaterdagen en zondagen bepaald 

door het wedstrijdprogramma. Als algemene regel geldt: 
  Opening:  zaterdag vanaf 08.00 uur en zondag vanaf 09.00 uur 
  Sluiting:  op zaterdagen uiterlijk om 20.00 uur en op zondagen uiterlijk om 20.00  
  uur.  

 
Openings- en sluitingstijden op doordeweekse dagen en bij toernooien/ 
evenementen worden in overleg met het bestuur afgestemd. Voor dit seizoen 
geldt: iedere doordeweekse dag om 17.00 uur geopend. Van maandag t/m 
woensdag om 23.00 uur gesloten. Op donderdag en vrijdag om 24.00 uur 
gesloten 
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Veldregels (binnen en buiten de lijnen) 
 
 

1. Benader de teams en de scheidsrechters op een positieve manier.  
Agressie roept immers alleen maar meer agressie op. 

2. Supporters kunnen de wedstrijd aanmoedigen achter het hek.                                          
Tijdens de wedstrijd en training mogen zij niet op het veld.  

3. Neem geen glaswerk mee naar het veld. 
4. Laat geen lege verpakkingsmaterialen op het veld of in de dug-out slingeren.               

Gooi ze in de afvalbakken langs het veld. 
5. Neem na een training of wedstrijd alle eigen spullen mee uit de dug-out. 

 
 
Teamregels 
 
 

1. Ieder Push-lid dient zijn/haar wedstrijd in het officiële Push-tenue te spelen, 
bestaande uit blauwe rok/broek, groen shirt met blauwe banen en groene kousen 
met blauwe band. Deze kleding is van het merk Stag en  kan worden gekocht bij 
Brejaart Sport, Veemarktstraat 12 in Breda. Tevens is het verplicht 
scheenbeschermers te dragen en bij voorkeur ook gebitsbeschermer.  

2. Hockey is een teamsport. Benadeel je team dus niet met egoïstisch of a-sociaal 
gedrag, zowel ten aanzien van je teamleden en de tegenpartij, als ten aanzien van 
je coach of trainer, scheidsrechters en toeschouwers. 
 N.B. Ook voor supporters die langs de lijn staan geldt: ondersteun de wedstrijd 
positief en laat uw enthousiasme niet omslaan in een vorm van agressie. 

3. Houd je aan de regels die de coach voor het team heeft opgesteld. Bijvoorbeeld: 
a. Op tijd voor de wedstrijd op de club aanwezig zijn. 
b. Op tijd afzeggen voor de wedstrijd bij de juiste personen. 
c. De coach moet duidelijk kenbaar maken welke regels binnen het team 

gelden en welke sancties er eventueel zijn. Sancties als gevolg van ernstige 
misdragingen worden in overleg met het bestuur en betrokken ouders 
opgelegd. 

4. Ouders van jeugdspelers: als het handelen van uw kind mede wordt/kan worden 
bepaald door een medische of psychische achtergrond, raden wij u aan dit met de 
coach en/of trainer kort te sluiten. Hierdoor wordt onnodig onbegrip zoveel 
mogelijk voorkomen. Denk hierbij aan ADHD, epilepsie, astma, etc. 

5. Ieder seniorenteam wordt geacht 2 maal per jaar op zondag een bardienst te 
verzorgen. 

6. Volgens de regels van de KNHB zijn spelende seniorenleden en juniorleden van 
16 jaar en ouder uitsluitend speelgerechtigd indien zij in het bezit zijn van een 
scheidsrechterskaart.                                                                                                                            
Junioren vanaf de B-categorie zijn verplicht de scheidsrechterscursus te volgen 
en na het behalen van de kaart een aantal wedstrijden te fluiten.                                    
Ieder senior team wordt geacht 6 wedstrijden gedurende het seizoen op zaterdag 
in de jeugdcompetitie te fluiten.                                                                                                                                   
Het bestuur is gerechtigd ten opzichte van leden en/of teams die zich hieraan 
onttrekken passende maatregelen te treffen.                                                                                                                            
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De scheidsrechterscommissie handelt in opdracht en met mandaat van het 
bestuur. 
Als je niet kunt fluiten, moet je zelf op tijd een vervanger regelen of contact 
opnemen met de scheidsrechterscommissie.  
Voor de te fluiten wedstrijd meld je je bij de Infobalie in het clubhuis. 
 
 

Trainingsregels 
 
De trainers op Push zijn meestal vrijwilligers die het leuk vinden om hun kennis op het 
gebied van hockey door te geven aan spelers. Ze geven de training in hun vrije tijd. Het is 
voor hen ook prettig als ze ervaren dat een team het waardeert om training krijgen.  
 

1. Kom op tijd op de training. 
2. Draag geschikte sportkleding, bij voorkeur een gebitsbeschermer, 

scheenbeschermers zijn verplicht 
3. Bel je coach of je trainer van te voren op als je niet kunt komen trainen. 
4. Als je niet begrijpt waarom iets nodig is kun je dat altijd vragen 
5. Als je speciale hockeytechnische of –tactische wensen hebt om tijdens de training 

te oefenen, kun je dat altijd bespreken met je trainer. 
6. Ga niet op het veld als je eigen training nog niet is begonnen en als er nog wel een 

ander team aan het trainen is.  
7. Na iedere training worden eventueel verplaatste goals op de daartoe bestemde 

plaats teruggezet. 
8. Tijdens trainingen alleen trainingsverlichting velden gebruiken 

 
 
Trainersregels en richtlijnen:  
 

1. Houd contact met de coach zodat je weet hoe de afgelopen wedstrijd van je te 
trainen team is verlopen en welk onderdeel extra aandacht nodig heeft.                                                    
Sluit met de coach kort hoe het tijdens de training is gegaan.                                                           
E-mailen/sms-en/whatsapps zijn handige hulpmiddelen. 

2. Geef een positief voorbeeld: goede trainingskleding en sportieve / actieve 
houding 

3. Geef tijdens de training duidelijke en heldere instructies en leg uit wat het nut is 
van de oefening.                                                                                                                                            
Vraag hulp aan de trainingscoördinator als dat nodig is. 

4. Als de training niet zo lekker loopt door ongewenst gedrag. 
a. blijf kalm en spreek zo rustig mogelijk. 
b. Neem een kind dat ongewenst gedrag veroorzaakt, apart en achterhaal 

waar het negatieve gedrag vandaan komt. 
c. Benoem in de groep het gewenste en ongewenste gedrag. 
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Coachregels en richtlijnen:  
 

1. Maak aan het begin van het seizoen bekend wat de regels binnen het team zijn.  
2. Maak ook duidelijk welke maatregelen worden genomen als teamleden zich niet 

aan de teamregels houden. Sancties als gevolg van ernstige misdragingen worden 
in overleg met het bestuur en betrokken ouders opgelegd. 

3. Maak in de teamregels duidelijk wat van de ouders wordt verwacht als zij langs 
de lijn staan.  

4. Maak voor de wedstrijd kennis met de coach van het bezoekende team. 
5. Mocht een wedstrijd als risicovol worden ingeschat, bijvoorbeeld gezien eerdere 

ervaringen met de tegenstander, houd de lijnen dan kort binnen het eigen team. 
Maak deze afspraak zo nodig ook met de coach van de tegenpartij. 

6. Bedank na de wedstrijd de scheidsrechters voor het fluiten en bedank de coach 
van de tegenpartij voor het spelen van de wedstrijd. 

7. Houd contact met de trainer van het team.                                                                                             
Overleg regelmatig met hem/haar wat de wensen voor de komende training zijn 
en houd contact over hoe de spelers zich gedragen tijdens de training.  

8. Maak de teamleden duidelijk dat ze verplicht zijn ieder keer naar de training te 
gaan. 

9. Ga uit van een positieve / opbouwende stimulans.                                                                           
Houd ook tijdens het coachen voor ogen dat het om het plezier in het hockeyspel 
gaat.  
Zorg ervoor dat de digitale wedstrijdformulieren na de wedstrijd in het clubhuis 
zijn afgerond. 

 
 
Alcohol 

1. Op zaterdag mag er tot 15.00 uur geen alcohol geschonken/ gedronken worden. 
tenzij er op die dagen geen jeugdwedstrijden, jeugdtrainingen of andere 
jeugdevenementen zijn.  

2. Aan kinderen onder de 18 jaar mag er nooit alcohol verkocht worden.                                              
Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken op en rond Push.  

3. Degenen die op Push, met name de barhoofden, alcoholhoudende drank 
tappen/schenken/serveren/verkopen dienen de cursus "Verantwoord 
Alcoholgebruik" te hebben gevolgd.                                                                                                 
Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun 
bardienst 

4. Overmatig alcoholgebruik op de Push-accommodatie wordt niet geaccepteerd. 
Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van 
het lidmaatschap.  

5. Het is verboden om op het parkeerterrein alcoholhoudende drank te nuttigen of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te 
hebben, een en ander ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en 
van de aantasting van het leefklimaat. 

6. Het is niet toegestaan alcohol van buiten het complex mee te nemen naar Push. 
Alcohol kan alleen worden verkregen via de Push-uitgiftepunten in het clubhuis 
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en (incidenteel) op het terras. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen anders 
dan in het clubhuis, op het terras en op het tegelgedeelte rond veld 1. Dus niet in 
kleedkamers of op/rond andere velden. 

 
 
Drugs 
 
1. Het gebruik van hard- en softdrugs op de Push-accommodatie wordt niet 

geaccepteerd.                                                                                                                                                
Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van 
het lidmaatschap.  

2. Het aan derden beschikbaar stellen van bovengenoemde drugs op de Push-
accommodatie wordt niet geaccepteerd.                                                                                               
Indien het leden betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel, beëindiging van 
het lidmaatschap.                                                                                                                             
Bovendien zal het bestuur de Politie hiervan op de hoogte brengen.  

3. Bij het vermoeden dat men hard- en softdrugs op de Push-accommodatie bij zich 
heeft kan men verwijderd worden van het Push complex. 

4. In het gehele clubhuis mag niet meer gerookt worden. Er is geen rookruimte! 
Buiten op het terras mag wel gerookt worden; hier staan asbakken. 

 
Vertrouwenspersoon 
Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@push.nl 
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF 
meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF 
meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer 
is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 
  
Ongewenst gedrag is niet gewenst! 
  
PUSH wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn 
sport: hockeyen.  
En we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en 
ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. 
Maar stel nu dat …. 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en 
gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend ongewenst gedrag niet voorkomen 
heeft kunnen worden. Binnen PUSH willen wij dit graag voor zijn. 
 
Voorkomen is beter dan genezen. 
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen PUSH een vertrouwenspersoon te 
vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze 
waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. 
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen 
zijn.  
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Bij een vertrouwenspersoon 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, er over 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. 
Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van PUSH? 
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 PUSH op de juiste plaats is. 

 
Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon? 
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te 
betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! 
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt 
niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: 
a. toestemming voor hebt gegeven 
b. van op de hoogte bent 
De activiteiten van de vertrouwenspersoon  vallen onder de verantwoording van het 
Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan 
dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe 
voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.  
 
 
Waar is de vertrouwenspersoon niet voor? 
  
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en 
vragen hier om heen, die tussen PUSH-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of 
waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen PUSH-verband en de betrokkene(n). Bij 
twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste 
plaats is. 
De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er 
verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), 
plaatsvinden buiten PUSH. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd 
binnen naam hockeyvereniging. 
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Ieder lid van Push en ouders en coaches, zien er op toe dat de huisregels worden 
nageleefd en zijn bevoegd personen op het complex daarop te wijzen en aan te 
spreken. 
 
Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze huisregels, 
of zich anderszins misdragen, van het complex te (laten) verwijderen.  In het 
uiterste geval kan het bestuur de politie inschakelen. 
 
Indien het leden van BHV Push betreft kan dit leiden tot schorsing en eventueel 
beëindiging van het lidmaatschap.  
 
Indien je melding wenst te maken van incidenten die conflicteren met deze 
huisregels, kun je dat sturen naar  secretaris@push.nl 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mijnhockeyteam.nl/files/thumbs/clubs/9945-133x100.png&imgrefurl=http://www.mijnhockeyteam.nl/clubs/push/route.html&usg=__f72uqwFsdqv-9WZQawjERimfOMk=&h=100&w=80&sz=13&hl=nl&start=4&zoom=1&tbnid=QXSPStjdVFBDsM:&tbnh=82&tbnw=66&prev=/images?q=push+logo+breda&um=1&hl=nl&client=qsb-win&sa=G&rlz=1R3GGLL_nlNL356NL356&tbs=isch:1&um=1&itbs=1

