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Nieuwsbrief  

RKSV De Tukkers jeugd 
Seizoen 2021-2022 | nieuwsbrief nr. 1 

 

De eerste nieuwsbrief voor het nieuwe seizoen staat weer boordevol 
informatie die voor de pupillen- en juniorenteams van De Tukkers 
handig kan zijn. Wij hopen dit seizoen weer veel mooie, spannende en 
sportieve wedstrijden te kunnen zien op ons complex.    
 

Definitieve indeling 

De teamindeling hadden de leden van de TC ruim voor de 
zomervakantie rondgestuurd. Echter, doordat er nieuwe leden zijn 
bijgekomen en er toch in de zomervakantie ook nog een paar 
afmeldingen kwamen, zijn er nog een paar kleine veranderingen 
doorgevoerd in de teamindeling. De nieuwe indeling staat vanaf 
vandaag op de site van De Tukkers.  

 

VOETBAL.nl app  
Voor iedere ouder is het aan te raden de app van 
voetbal.nl te downloaden. Als u vervolgens een 
account aanmaakt met het mailadres waarop uw 
zoon/dochter in ingeschreven bij De Tukkers, 
kunt u zien wanneer uw zoon/dochter een 
voetbalwedstrijd heeft.  

 

Trainingstijden & veldbezetting 
Er is weer een schema gemaakt waarin duidelijk wordt wanneer welk 
team traint, op welk veld en welke kleedkamer dat team tot zijn/haar 
beschikking heeft gedurende deze training. Dit schema is vanaf 
vandaag terug te vinden op de site van De Tukkers.   
 

 

ALBO-toernooi | 

28 augustus 2021 
Op zaterdag 28 augustus 2021 zal het jaarlijkse ALBO-toernooi 
plaatsvinden bij RKSV De Tukkers. De toernooicommissie is druk 
geweest met de voorbereidingen en alles staat in de steigers om 
komend weekend de jongste jeugd weer een mooi toernooi te kunnen 
laten spelen. Alle toernooigegevens worden tegenwoordig digitaal 
gedeeld via Tournify. Via onderstaande link kunt u de poule-indeling 
zien en gedurende het toernooi zullen de uitslagen en standen worden 
bijgewerkt. https://www.tournify.nl/live/albo2021  
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Neem contact 

met ons op: 

 
 

Vacant  

- Voorzitter  

Bart Weersink  

- Secretaris 

Thijs oude Avenhuis 

- Penningmeester 

Bert Peulken 

- TC-afgevaardigde  

Silke Tulk  

- Meidenvoetbal / TC 

Daan Keupink 

- Activiteiten  

Ellen Alberink 

- Wedstrijdsecretariaat 

Manon Smellink 

- Lid Werkgroep 

 

 
 

 

Communicatie – excuses  
De Werkgroep Jeugd beseft dat niet alle ouders tijdig zijn 
geïnformeerd over de trainingsdag van afgelopen zaterdag en de 
teamindeling. Dit resulteerde in onwetendheid , verwarring en 
verontwaardiging. Dit vinden wij heel jammer en wij als Werkgroep 
Jeugd willen langs deze weg dan ook onze 
excuses aanbieden aan die ouders die niet of 
niet geheel geïnformeerd waren.  
Wij hopen dat dit in de toekomst niet weer zal 
voorkomen.  
 

Communicatie – groepsapp  
Alle trainers en leiders zijn onlangs toegevoegd aan de groepsapp 
van De Tukkers Jeugd 2021-2022. Deze app dient als hulpmiddel om 
informatie zo snel mogelijk bij de trainers/leiders en vervolgens bij 
de ouders te krijgen. Wij vragen de trainers/leiders van alle teams 
dan ook om de informatie die voor hun team van toepassing is door 
te sturen in hun eigen teamapp. Ben je trainer/leider van een team, 
maar ben je nog geen lid van de Whatsappgroep?  
Neem dan contact op met Bert Peulken of Silke Tulk.   
 

Vacatures 
Wij zijn binnen de Werkgroep Jeugd nog op zoek 
naar een aantal mensen die onze wekgroep willen 
komen versterken. Wij vergaderen eens per maand 
en wanneer we op volledige sterkte zijn, vallen de 
taken ook best mee. Je moet alleen wel voldoende 
mensen hebben om de taken te kunnen verdelen. 
Kom jij ons team versterken? Meld je bij een van 
ons door op de button hiernaast te klikken of te mailen naar 
werkgroepjeugd@detukkers.nl!  
 
Daarnaast zijn wij voor komend seizoen nog op zoek naar 
trainers/leiders voor bepaalde teams: 
 
JO17-2 | leider(s) om het team te begeleiden bij wedstrijden.  
JO15-2  | trainer(s) en leider(s) om het team door de week te 
voorzien van een training of trainingen en/of het team te begeleiden 
bij wedstrijden. Het team traint op woensdag van 18.15 uur tot 19.45 
uur (andere dag of tijd in overleg mogelijk).  
JO12-1 | trainer(s) om het team door de week te voorzien van een 
training of trainingen. Het team traint op dinsdag en donderdag van 
18.00 uur tot 19.30 uur (andere dag of tijd in overleg mogelijk)   
JO9-1 | trainer die het team 1x in de week wil voorzien van een 
training op de woensdag van 18.15 uur tot 19.30 uur (andere dag of 
tijd in overleg mogelijk).    
JO8-2 | trainer die het team 1x in de week wil voorzien van een 
training en/of een leider die het team wil begeleiden tijdens 
wedstrijden.     
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