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VOORLOPIGE INDELING JO6, JO7, JO8 en JO9 SEIZOEN 2017/18 

Inleiding 

• De indeling geldt tot en met het begin van de competitie als altijd als voorlopig en 

wordt ieder jaar eind mei/begin juni op de website www.leeuwarderzwaluwen.nl 

gepubliceerd. Tussen nu en de start van het seizoen kunnen zich omstandigheden voordoen 

waardoor wij genoodzaakt zijn toch nog wijzigingen aan te brengen. In dat geval wordt er 

persoonlijk contact opgenomen met de (ouders van) de betreffende spelers.  

• We verwachten zeker nog nieuwe spe(e)l(st)ers te verwelkomen bij deze 

categorieën voorafgaand aan de competitiestart. 

• Als indelingscriteria zijn bijvoorbeeld gehanteerd leeftijd, (verwachte) 

voetbaltechnische ontwikkeling, duelkracht, snelheid, maar ook – voor zover bij ons 

bekend – vriendschaps-, school- en teambanden kunnen een rol spelen, zeker in deze 

categorieën.  

• Alleen de categorieën JO6
1
 t/m JO9 krijgen in seizoen 2017/18 al te maken met de 

nieuwe opzet van het pupillenvoetbal t/m JO12. Alle veranderingen zijn gericht op 

het vergroten van het spelplezier en ontwikkeling van kinderen. Belangrijke 

veranderingen voor de JO9 en JO8 zijn (zie ook 

http://www.knvb.nl/downloads/bestand/6672/knvbflyer9): 

o het aantal veldspelers per team (van 7 naar 6),  

o de veldafmetingen (minder dan een kwart veld: 42,5 x 30 meter),  

o de coaching (alleen interveniëren in pauzes),  

o spelhervattingen (in-dribbelen of -passen i.p.v. ingooien), 

o de scheidsrechters (spelbegeleiders vanaf de zijlijn), 

o competitie-element (geen klassementen meer door KNVB bijgehouden) en 

o teamindeling per jaarlagen (JO9 wordt JO9 en JO8).  

• Het hoofd jeugdopleidingen onderbouw is al bezig met de invulling van de trainers 

per team. Streven is 2 trainers (niet-ouders) en 2 leiders (ouders) per team. Mocht je 

(weer) willen coachen, hier vragen over hebben en/of ondersteuning wensen aan het 

begin van het seizoen, geef dit dan aan bij het jeugdbestuur. Tegen het einde van de 

zomervakantie berichten wij over de trainers en leiders per team via onze website. 

 

                                                      
1
 JO wil zeggen ‘jeugd onder’. Seizoen 2017/18: JO6 betekent dat de spe(e)l(st)er 6 wordt in 2018. Speel je in 

JO6, dan kom je dus in principe uit 2012, JO7 uit 2011, JO8 uit 2010, et cetera. 
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• Laatstgenoemde geldt tevens voor het trainingsschema 2017/18 (2x per week 

trainen) en de speeldagenkalender KNVB Noord met daarop speeldata van 

wedstrijden (vanaf 23 september 2017) en beker-/inhaalwedstrijden (beide 

overzichten onderaan op de hoofdpagina). 

• In principe schrijven we de nu al volle teams in voor bekervoetbal, beginnend met 

poulewedstrijden (vanaf 2 september 2017). Start is komend seizoen voor het eerst 

pas na afloop van de zomervakantie. Bekerwedstrijden kunnen ook worden gezien 

als oefenwedstrijden. 

• Teams kunnen zelf (extra) oefenwedstrijden regelen. Voor thuiswedstrijden dient de 

leider dit ook kort te sluiten met de wedstrijdsecretaris in verband met de 

veldplanning. 

• Ook komend seizoen worden pupillenscheidsrechters doorgaans geregeld door de 

scheidsrechtercoördinator Nico Stornebrink. Leuk om te melden is dat in mei maar 

liefst 10 spelers uit de JO13 en JO15 op scheidsrechtercursus (nieuw) pupillenvoetbal 

zijn geweest. Scheidsrechters in de JO9 en JO8 worden spelbegeleiders, in principe 

vanaf de zijlijn. 

• In seizoen 2016/17 is de Leeuwarder Zwaluwen ook een keeper academy gestart en 

deze wordt voortgezet. Mocht je (weer) willen keeper trainen, geef dit dan door aan 

jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl, zodat we hier in de bezetting van de 

keepertrainers rekening mee kunnen houden. 

• Deze voorlopige indeling is gemaakt door het hoofd jeugdopleidingen onderbouw in 

samenspraak met trainers en leiders en afgestemd met (vertegenwoordiging) 

jeugdbestuur en de betreffende coördinator. 

• Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze team- en 

klasseindeling, neem dan contact op met de contactpersoon binnen het 

jeugdbestuur voor de categorieën JO6, JO7, JO8 en JO9: Marco Hoekstra (06-

11227712 of m.hoekstra13@chello.nl).  

• Voor de JO9 is de functie van coördinator nog vacant. Bij een coördinator kun je 

terecht voor niet-voetbaltechnische ideeën, vragen en opmerkingen. 

 

• Contactgegevens van (genoemde) vrijwilligers zijn te vinden op onze website onder 

Club – Organisatie. 
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Voorlopige indeling 2017/18 

JO7-1 

 

• Voorheen was dit het Mini-Pupillenvoetbal. De JO7 speelt – al dan niet in combinatie 

met de JO6 – 4tegen4 te spelen (dit is zonder keeper). Uitgangspunt bij de JO6 is in 

principe 2tegen2, maar 3tegen3 en 4tegen4 mag in deze leeftijdscategorie ook. 

• Dit zijn de spelers uit geboortejaren 2011 en 2012, waarvan de ouders al hebben 

aangegeven ze in competitieverband te willen laten uitkomen (Jovanildo en Levi) of 

in ieder geval blijven trainen (Wouter, Joël en Walt).  

• Verenigingen kunnen zelf, intern op de eigen accommodatie of onderling binnen de 

regio, wedstrijden organiseren in toernooivorm. 

• Wij verwachten nog instroom rond de zomervakantie. 

JO8-1 (HOOFDKLASSE) 

 

• Dit betreft de voormalige JO9-4. Dit team heeft aangegeven komend seizoen bij 

elkaar te willen blijven, ondanks dat het 6tegen6 wordt. Vanaf de JO9 zal de 

ontwikkeling zwaarder wegen bij de teamindeling dan nu. 

 

• De afspraak is gemaakt dat dit team zolang als nodig de JO8-2 en/of een eventueel te 

vormen JO8-3 (bij toerbeurt) aanvult. 

  

Aantal Achternaam Roepnaam

1 Rosa Jovanildo

2 Elmendorp Levi

3 Macias Wouter

4 Yntema Joël

5 Steinvoorte Walt

Aantal Achternaam Roepnaam

1 Tanahatoe Rogier

2 Kar Silvan

3 Swierstra Jouke

4 Geerman Qushandrick

5 Kroontje Bern

6 Westerhuis Rymer

7 Westerhuis Rutger

8 Postma Dennis

9 Seerden Luuk
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JO8-2 (1
e
 KLASSE) 

 

• Dit zijn de spelers uit 2010, waarvan 4 uit het huidige JO9-5. Mogelijk wordt dit een 

gemengd team. 

• Wij verwachten nog instroom rond de zomervakantie. 

JO9-1 (1
e
 KLASSE) 

 

 
 

• Dit betreft de voormalige JO9-2. Dit team heeft aangegeven komend seizoen bij 

elkaar te willen blijven, ondanks dat het 6tegen6 wordt. 

• De afspraak is gemaakt dat de  JO9-1 zolang als nodig de JO9-2 en/of een eventueel 

te vormen JO9-3 (bij toerbeurt) aanvult.  

JO9-2 (2
e
 KLASSE) 

 

 
 

• Dit zijn de spelers uit 2009, waarvan 5 van uit huidige JO9-5. Twan blijft tot nader 

bericht alleen trainen. Mogelijk wordt dit een gemengd team. 

• Wij verwachten nog instroom rond de zomervakantie. 

Aantal Achternaam Roepnaam

1 Gort Rudmer

2 Nieland Jan

3 Samplonius Cas

4 Bruinenberg Levi

5 Kramer Daemiën

Aantal Achternaam Roepnaam

1 Damstra Robin

2 Graaf Sven

3 Louws Qin

4 Stork Akiko

5 Balt Wander

6 Yntema Luca

7 Miedema Jelte

8 Berg Fayan

9 Koning Justin

10 Boersma Wesley

Aantal Achternaam Roepnaam

1 Mijnders Bob

2 Jansen Twan

3 Bashir Ali-Akbar

4 Westra Silvan

5 Pool David

6 Eringa Tristan


