
Indeling Seizoen 2020/2021 
 
 
Beste spelers/ouders/trainers en leiders, 
 
Het seizoen 2019/2020 is een bijzonder seizoen geworden. De competitie werd halverwege plotseling 
gestaakt door het coronavirus, de trainingen werden stopgezet en begin mei weer hervat met aangepaste 
maatregelen. 
Achter de schermen is veel werk verzet om een coronaprotocol op te stellen. Dit was een eis van de 
gemeente Tubbergen om de trainingen weer te kunnen hervatten. Er zullen nog meerdere maatregelen 
genomen moeten worden, alvorens we weer mogen voetballen in competitievorm. Hierin zal de KNVB 
leidend zijn.  
 
De afgelopen tijd is de Technische Commissie van de Tukkers druk bezig geweest met het maken van de 
nieuwe teamindelingen, wellicht het makkelijkste klusje voor deze periode. Vervolgens moeten we een 
passend kader vinden om de teams te trainen en te begeleiden op wedstrijddagen. Als de puzzel redelijk 
ingevuld is, komt het voor dat spelers (en/of ouders) zich niet kunnen vinden met de huidige indeling of zich 
vlak voor het nieuwe seizoen afmelden als lid van de Tukkers. Hierop proberen wij zo goed mogelijk te 
anticiperen, maar u zult zelf ook snappen dat dit een behoorlijke klus is voor de leden van de Technische 
Commissie van de Tukkers. Dus voordat jullie op deze indeling gaan reageren of veranderingen willen laat 
het even bezinken en bedenk of deze indeling wellicht gezien leeftijd/samenstelling/mogelijkheden de beste 
optie is voor iedereen. 
 
Onze Coördinatoren per leeftijd groep zijn de volgende personen: 
Kabouters /JO8/JO9 Hans Derksen 
JO10/JO11 Marcel Hesselink 
JO12/JO13 Ivo Velthof/Bert Peulken 
JO15 Bauke Haarhuis 
JO17 Johan Demmer 
JO19 Wim Eidhof 
Meiden Silke Tulk 
 
Omdat ook het vinden van trainers en leiders af en toe moeizaam gaat, hebben we besloten de volgende 
uitgangspunten te hanteren. We hopen hiermee een werkbare situatie te creëren voor u als ouder/verzorger, 
voor onze vrijwilligers, voor onze trainers en voor ons als Technische Commissie.  
 

● Op basis van de beschikbare spelers per leeftijdscategorie zijn we tot de volgende teamindeling 
gekomen (zie bijlage) 

● Deze indeling wordt vandaag met jullie gedeeld, zodat iedereen zich goed kan voorbereiden op het 
seizoen 2020-2021.  

● De trainers en leiders die op dit moment bekend zijn bij ons, zijn ingevuld per team (zie bijlage) 
● Om de vacatures in te vullen, vragen wij ouders, broers, zussen, familieleden, buren en/of bekenden 

zich te melden als trainer/leider bij de Technische Commissie.  
Help ons met het vinden van een passend kader! 

● Spelers die zich na 1 mei 2020 afmelden voor het seizoen 2020-2021 zijn, conform het regelement 
van de Tukkers, de contributiegelden verschuldigd.*  

● Wij verwachten komend seizoen extra inspanningen van ouders/verzorgers nodig te hebben tijdens 
wedstrijddagen en trainingsavonden. Ouders worden per seizoenshelft ingedeeld voor aanvullende 
taken. Dat kan zijn meerijden met uw zoon/dochter naar wedstrijden, het wassen van de 
voetbalkleding van het team van uw zoon/dochter of het assisteren bij wedstrijden en/of trainingen of 
andere activiteiten.  
Trainers/leiders van het team van uw zoon/dochter zullen aan het begin van het seizoen de takenlijst 
delen met de ouders, zodat zij op tijd geïnformeerd worden. De taken worden gekoppeld aan een 
betreffende wedstrijd. Gaat deze wedstrijd onverwachts niet door, dan blijft de taak staan voor het 
inhaalmoment. 
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De huidige trainingen zullen tot en met 26 juni 2020 doorgaan. Hierna zal de zomerstop zijn. De eerste 
training van het seizoen 2020-2021 zal plaatsvinden op zaterdag 15 augustus 2020. De trainingstijden voor 
deze dag én voor de rest van het seizoen zullen zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd worden.  
 
Wij hopen op een fantastisch en sportief seizoen bij de Tukkers.  

Met vriendelijke groet,  
Technische Commissie RKSV de Tukkers  

*Contributiegelden en overige informatie kunt u vinden in de Infogids van de Tukkers Jeugd die eind augustus op de website van de 
Tukkers gepubliceerd zal worden. 
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