
Aan de JO17-junioren en hun ouders, 

 

Hieronder vinden jullie de voorlopige indeling van de JO17-1, JO17-2 en JO17-3 

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 
 

Voorlopige selectie JO 17-1 

 
Stan Fortuin   
Niek Veltman   
Chris Rinsma   
Sil Postma   
Nick Glazer   
Nick Mosselman  
Jesse Krombos   
Rino Houtzager   
Daniël Ritskes   
Patrick Klunder    
Mika Bijlsma   
Fedde Stornebrink (keeper)  
Jorrit v/d Mast   
Jorryt Tromp   
 
 
Voor de JO17-1 wordt 4e divisie aangevraagd. We hopen dat dit wordt gehonoreerd door de KNVB. 
Indien nodig wordt de JO17-1 versterkt vanuit de JO17-2. 
 
  



 
Voorlopige selectie JO 17-2 
 
   
Sem Kramer (keeper)  
Joran v/d Wal   
Tycho Bandringa  
Brandon Bosma   
Joris Bruining   
Michel Busstra   
Maarten Fokkens  
Jens Heidema   
Gijs van Beijeren  
Bart Westra   
Tom Westra   
Jente Schat   
Emiel Split   
Jesse Boelens   
Franke Bergsma  
Stijn de Vries   
 
De JO17-2 zal uitkomen in de 1e klasse. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op de JO17-2 om de JO17-1, 
de JO17-3 en de JO19-2 te versterken. 
 
 
 

Voorlopige selectie JO 17-3 
 
 
Jorn de Haan (keeper) 
Ayathurai Aravinth  
Wouter Snippe   
Ivan Potma   
Tim Volberda   
Dylan Steensma  
Jarno Terpstra   
Abisek Ganesh      
Jeroen v/d Veen  
Matthijs Bosma   
 
 
Wij verwachten 2 extra aanmeldingen voor de JO17-3. 
Indien nodig krijgt de JO17-3 versterking vanuit de JO17-2 en de JO15-2 
 
 
NB: De JO17-groep is krap. Toch willen we graag 3 teams in stand houden. Aanwas van nieuwe spelers is zeer 
welkom! Kennen jullie jongens van deze leefdtijd die het voetbal mogelijk (weer) willen oppakken? We 
horen het graag! 
 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Hijlko van der Meer: 06-31964646, hijlkovandermeer@live.nl 
 
 
 
 


