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VOORLOPIGE INDELING JO11 & JO10 SEIZOEN 2018/19 

Inleiding 

 De indeling geldt tot en met het begin van de competitie zoals 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.  

 Deze voorlopige indeling is gemaakt door het hoofd jeugdopleidingen onderbouw in 

afstemming met het jeugdbestuur en zoveel als mogelijk en nodig afgestemd met 

trainers en leiders.  

 Bij de indeling neemt het technisch kader de volgende uitgangspunten in acht:  

o 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 en tegelijkertijd met plezier 
kunnen voetballen;  

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

o 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).  

 

 Als indelingscriteria zijn onder andere gehanteerd aantallen, leeftijd (soms 

dispensatie), (verwachte) voetbaltechnische ontwikkeling, duelkracht, snelheid, maar 

ook – voor zover bij ons bekend – vriendschaps-, school- en teambanden kunnen een 

rol spelen, vooral in de jongere categorieën.  

 In het kader van de 2e fase van de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal speelt 
m.i.v. het komende seizoen: 
 

o JO11 8tegen8 i.p.v. 7tegen7 (uit 2008 of eerder; max. 2 dispensatiespelers uit 
2007). In principe gebeurt dit op driekwart van een half veld, maar 
waarschijnlijk kiezen wij ervoor thuiswedstrijden nog op een half veld te 
spelen; na seizoen 2018/19 krijgen wij een nieuw kunstgrasveld en de huidige 
pupillengoals zitten vast aan het hek; 

o JO10 6tegen6 i.p.v. 7tegen7 (uit 2009 of eerder; max. 1 dispensatiespeler uit 
2008). Veldafmeting is hetzelfde als bij de JO9 en JO8. 

 

 We zijn nog bezig met de invulling van de trainers per team. Streven is 2 trainers (in 
principe niet-ouders) en 2 leiders (in principe ouders) per team. Mocht je willen 
coachen of hier vragen over hebben, geef dit dan aan bij het jeugdbestuur. Uiterlijk 
tegen het einde van de zomervakantie berichten wij weer over de trainers en leiders 
per team via onze website. 

 

http://www.leeuwarderzwaluwen.nl/
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 Laatstgenoemde geldt tevens voor het trainingsschema 2018/19 (2x per week 
trainen). Op dit moment vormt het trainingsschema 2017/18 (onderaan de website) 
slechts een indicatie van de tijden; de dagen zullen we proberen zoveel mogelijk 
hetzelfde te houden. 

 

 De speeldagenkalender KNVB Noord met daarop speeldata van de reguliere 
competitie (vanaf 22 september 2018) en beker-/inhaalwedstrijden is opgenomen op 
onze website (helemaal onderaan onder ‘Downloads’). 

 

 We schrijven alle teams in voor bekervoetbal, beginnend met poulewedstrijden in 

het laatste weekend van de zomervakantie op zaterdag 1 september 2018. 

Bekerwedstrijden kunnen ook worden gezien als oefenwedstrijden. 

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

leider dit ook kort te sluiten met onze wedstrijdsecretaris Herman Plutschouw in 

verband met de veldplanning. 

 Ook komend seizoen worden pupillenscheidsrechters doorgaans geregeld door de 

scheidsrechtercoördinator Nico Stornebrink.  

 De keeper academie start in principe in de 3e week na de zomervakantie, maar 

keepers krijgen hierover na de zomervakantie bericht. Mocht je (weer) willen keeper 

trainen, geef dit dan alvast door aan jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl, zodat 

we hier in de bezetting van keepertrainers en het versturen van de uitnodigingen 

rekening mee kunnen houden. 

 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 JO11 en JO10: Marco Hoekstra (06-11227712 of 

jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl).  

 Voor de JO11/JO10 is er een vacature voor de rol van coördinator. Bij hem of haar 
kun je als leider terecht voor niet-voetbaltechnische ideeën, vragen en opmerkingen. 
Aan het begin van het seizoen is het raadzaam een overleg te plannen tussen de 
leiders en trainers van al deze teams, ook met het oog op onderlinge uitwisseling. 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met het jeugdbestuur. 

 

 Contactgegevens van vrijwilligers zijn te vinden op onze website onder Club – 
Organisatie. 

  

mailto:jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl
mailto:jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl
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Voorlopige selecties 
 
JO11-1 (1e KLASSE) 

 

 Dit team bestaat uit maximaal 10 spelers (volgorde van oud naar jong): 1 speler is 1x 

in de 2 weken beschikbaar. 

JO11-2 (4e KLASSE) 

 

 Deze groep bestaat uit vooralsnog uit maximaal 8 vaste spelers (volgorde van oud 

naar jong): 1 speler kan niet alle uitwedstrijden spelen. Daarom krijgt dit team zolang 

als nodig en mogelijk eerst ondersteuning van Noah Birkenholz (uit de JO13-2). 

Indien nodig kan ook worden aangevuld vanuit de JO11-1, mits dat team in de 

betreffende week 10 spelers beschikbaar heeft. 

 Afgelopen seizoenen hadden wij (per saldo) instroom gedurende het seizoen. In dat 

geval krijgen de beide jongste spelers – de één is van eind 2008, de ander van begin 

2009 –  de mogelijkheid alsnog uit te komen in de JO10, waarvan één dus met 

dispensatie. 

  

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Omer Abouelyazid

Leroy Ramon (K) Smit

Seth Blokland

Tygo van Wijk

Roan Douwes

Dylano Hoen

Thijmen Vierstra

Rens van der Meij

Jilmer Katsma

Tim Zijlstra

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Esper (K & Disp.) Koops

Ricky (Disp.) Vaartjes

Toine Kramer

Quinten van der Vegt

Mo Maigret

Florian Jager

Robin Damstra

Jason Johan
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JO10-1 (1e KLASSE) 

 
 

 Dit team (6tegen6) bestaat uit maximaal 9 spelers (volgorde van oud naar jong): 1 

speler is 1x in de 2 weken beschikbaar. 

 Er is nog geen vaste keeper bekend. Luca en Sven hebben afgelopen seizoen gekeept. 

 Het aantal spelers in de JO10-1 en JO10-2 is ruim voldoende. Bij (per saldo) nog meer 

instroom kan het zijn dat we in seizoen 2018/19 alsnog een 3e JO10-team inschrijven. 

We gaan dan de JO10-teams herindelen, zodat spelers ook meer speeltijd krijgen. 

 Mocht JO11-2 ondanks de eerder gepresenteerde oplossingen te weinig spelers 

hebben, dan wordt de JO11-2 tijdelijk met 1 speler vanuit de JO10-1 aangevuld. 

JO10-2 (3e KLASSE) 

 

 Dit team (6tegen6) bestaat uit maximaal 10 spelers (volgorde van oud naar jong): 

Jesco en Thijmen komen na de zomervakantie eerst op proef meetrainen. 

 Het aantal spelers in de JO10-1 en JO10-2 is ruim voldoende. Bij (per saldo) nog meer 

instroom kan het zijn dat we in seizoen 2018/19 alsnog een 3e JO10-team inschrijven. 

We gaan dan de JO10-teams herindelen, zodat spelers ook meer speeltijd krijgen. 

 Vanuit deze JO10-2 wordt de JO9-2 zolang als nodig aangevuld. Bijkomstig voordeel is 

dat spelers op die manier meer speeltijd krijgen. 

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Bob Mijnders

Sven de Graaf

Qin Louws

Luca Yntema

Jelte Miedema

Ali-Akbar Bashir

Silvan Westra

Justin Koning

Cas Hollander

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Jordi (K, Disp.) Pietersma

Fabio Hoekstra

Jarno Snip

Akiko Stork

Thijmen Yedema

Wander Balt

Twan Jansen

Jesco van Gelder

David Pool

Tristan Eringa


