
 

 

 

 

Aan de JO19-junioren en hun ouders, 

 

Hieronder vinden jullie de voorlopige indeling van de JO19-1 en de JO19-2, alsmede die van de 3e selectie (jong-

seniorenteam). Deze 3e selectie is een nieuw team, opgericht om de doorstroom van de junioren naar de 

senioren te versterken.  

  
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 19-1 

 
Niek Arends   
Pascal Bos   
Patrick Ferwerda 
Aron Hitzert  
Ynte Hoekstra  
Fokke Rinzema  
Jelmer Smit  
Jorn Dijkstra  
Sven van Hees  
Gellant v/t Veer (keeper) 
Jarno Hoornstra  
Lars Poos   
Sander Zondervan  
Jim van Marle   
Justin Terpstra   
Tim van Zomeren  
Hendrik Jansma    
Kevin Kingma (keeper) 
 
Voor de JO19-1 wordt hoofdklasse aangevraagd. Indien dit niet wordt gehonoreerd zal JO19-1 uitkomen in de 
1e klasse. 
In de JO19-1 voorlopig zijn 2 keepers opgenomen. Deze zullen ook ingezet worden in de JO19-2. Verder zal de 
JO19-1 het derde (jong) senioren team en indien nodig de JO19-2 versterken. Voor de trainingen wordt 
regelmatig samengewerkt met de 2e en 3e selectie.   
  



Voorlopige selectie JO 19-2  
 
 
Emre Ofiaz    
Maric Aronds     
Melle Haagsma    
Danny Groenewold   
Arjen Feenstra    
Thijs v/d Laan    
Lykle Tromp    
Niels Westra    
Thom v Beijeren      
Rico de Vries           
Wesley Talhout (ovb) 
Martijn de Boer (ovb) 
Michael Wolle (ovb)   
Keepers: Kevin Kingma en Gellant van’t Veer (vanuit de JO19-1) 
 
Hier komen hoogstwaarschijnlijk nog 2 nieuwe spelers bij, de namen worden zsm bekend gemaaakt. 
 
JO19-2 zal uitkomen in de tweede klasse. Indien nodig krijgt JO19-2 versterking vanuit de JO19-1 en de JO17-2. 
 
 
 

Voorlopige selectie Jong senioren (3e elftal) 

 
Lieuwe Jongsma (keeper)   
Melle Hamstra     
Dennis Busstra                
Guido Kinderman                
Erik Zijlstra    
Remon Dijkstra    
Robin Dijkstra    
Kevin Smids (ovb)    
Dirk W van Doesburg (ovb)   
Roald Boersma    
 
Voor het 3e elftal vragen wij een zo hoog mogelijke plaatsing aan. 
We verwachten nieuwe aanmeldingen voor het 3e elftal. Verder wordt dit team versterkt vanuit het 2e en de 
JO19-1. Voor de trainingen wordt regelmatig samengewerkt met het 2e. 
 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Sytske de Boer, tel: 06-44521350, s.deboer@sfbo.nl 
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