
Aan de JO13-pupillen en hun ouders, 

 

Hieronder vind je de voorlopige indeling van de JO13-1 en JO13-2 

Als toelichting nog het volgende: 

De indelingen zijn gebeurd op basis van observaties door onze Hoofd Jeugdopleidingen Johan Rietdijk 

(onderbouw) en Johan Groote (bovenbouw)  bij wedstrijden en trainingen en informatie van de 

trainers. Het jeugdbestuur heeft de concept-indeling vervolgens voorgelegd aan de leiders en 

coördinatoren. Bij de indeling neemt het jeugdbestuur de volgende uitgangspunten in acht:  

 We willen onze jeugdleden voor zover mogelijk plaatsen bij teamgenoten met een 
vergelijkbaar ontwikkelingsniveau, zodat het hele team kan worden geplaatst in een klasse 
waar ze voldoende worden uitgedaagd, maar zeker ook met plezier kunnen voetballen.  

 Bij overplaatsingen naar een ander team hebben we steeds geprobeerd enkele spelers te 
groeperen, zodat niemand als eenling overgaat of achterblijft.  

 Verder is ons uitgangspunt alle spelers óf op een gelijk niveau, óf op een hoger niveau te 
laten spelen dan vorig seizoen (zwaarwegende omstandigheden daargelaten, bijv. in geval 
van ziekte).  

 
Voornoemde punten zijn voor ons basisvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de spelers én 
hun plezier bij onze vereniging.  
  
Net als voorgaande jaren spreken we vooralsnog over een ‘voorlopige indeling’. 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.  
 
Het jeugdbestuur 
 
JO13-1 (op volgorde van geboortedatum) 

Jeen van 't Veer 

Julian  Bosma 

Milan  Oosterveld 

Gerben  Hoekstra 

Tymo van der Meer 

Sven  Split 

Nils  Split 

Stijn  Boons 

Iwan  Nijboer 

Mikel  Douma 

Maarten  Kuipers 

Falko  Zeinstra 

Jimmy  Tromp 

 
JO13-1 zal uitkomen in de hoofdklasse. 
  



JO13-2 (op volgorde van geboortedatum) 

 

Hjalmar de Vries 

Mohammed  Malayeh 

Anujan  Ganesh 

Silvan van der Kamp 

Jan  Visser 

Gyon  Yntema 

Thomas  Witteveen 

Kevin  Ruiter 

Davy  Stoker 

Jona Mo  Paetzhold 

Jelle  Hoekstra 

Wouter  Swierstra 

Meinrad  Bizimana 

 
JO13-2 zal uitkomen in de derde klasse. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij Sytske de Boer, 06-44521350, s.deboer@sfbo.nl 

 

mailto:s.deboer@sfbo.nl

