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VOORLOPIGE INDELING JO13 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 hebben we 
niet gekozen voor het inschrijven van één JO12-team, omdat wij vinden dat spelers 
zich het komende seizoen beter kunnen ontwikkelen in JO13-teams, waarin in beide 
teams spelers uit de geboortejaren 2006 en 2007 zitten.  

 

 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. 

 

 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. 
 

http://www.leeuwarderzwaluwen.nl/
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 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 beide 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 categorie JO13: Dick Visser (06-11186545 of 

jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl).  

 Voor de JO13 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 beide 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 
 
JO13-1 (1e KLASSE) 

 

 Dit team bestaat uit 12 of 13 spe(e)l(st)ers (volgorde van oud naar jong). Eén speler 

vertrekt mogelijk vanwege een verhuizing. 

 We kiezen – net als in de afgelopen seizoenen – voor een kleine selectie. Spelers uit 

de JO13-2 hebben zo de mogelijkheid ook in JO13-1 te kunnen spelen, afhankelijk van 

hun ontwikkeling gedurende het seizoen en de gevraagde posities. 

 Omdat ook de JO13-1 B-categorie is, mogen er wedstrijden worden uitgesteld. 

  

Roepnaam Achternaam Team 18/19 Spelvorm Afmeting

Samantha Kloosterman JO13-1 11tegen11 heel veld

Iwan (K) Nijboer JO13-1 11tegen11 heel veld

Mikel Douma JO13-1 11tegen11 heel veld

Jona Mo Paetzhold JO13-1 11tegen11 heel veld

Maarten Kuipers JO13-1 11tegen11 heel veld

Falko Zeinstra JO13-1 11tegen11 heel veld

Jimmy Tromp JO13-1 11tegen11 heel veld

Mathijs Vierstra JO13-1 11tegen11 heel veld

Victor Ohaezukosi JO13-1 11tegen11 heel veld

Milan Runia JO13-1 11tegen11 heel veld

Nick Bijlsma JO13-1 11tegen11 heel veld

Sem Berkenpas JO13-1 11tegen11 heel veld

Hidde Katsma JO13-1 11tegen11 heel veld



C.S.V. ‘DE LEEUWARDER ZWALUWEN’    
 

4 
 

JO13-2 (3e KLASSE) 

 

 Deze groep bestaat uit maximaal 14 spelers (volgorde van oud naar jong). 1 speler is 

er in principe om de week. Noah Birkenholz ondersteunt zo mogelijk de JO11-2, 

totdat dat team structureel voldoende spelers heeft. 

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

geval worden waarschijnlijk eerst de oudste spelers doorgeschoven naar de JO15-3, 

mochten ze dit willen. 

 Als JO13-1 12 vaste spelers krijgt, gaat in principe 1 speler van de JO13-2 mee. De 

betreffende speler traint dan de laatste training van die week mee met de JO13-1. 

Ook als de JO13-1 uit 13 vaste spelers blijft bestaan, kan het zijn dat ondersteuning 

vanuit de JO13-2 wordt ingeroepen, mits de JO13-2 die week zelf voldoende spelers 

heeft. 

Roepnaam Achternaam Team 18/19 Spelvorm Afmeting

Gerard Hoeksma JO13-2 11tegen11 heel veld

Meinrad Bizimana JO13-2 11tegen11 heel veld

Redar Abdulkadir JO13-2 11tegen11 heel veld

Jelle Hoekstra JO13-2 11tegen11 heel veld

Amir Alhassani JO13-2 11tegen11 heel veld

Wouter Swierstra JO13-2 11tegen11 heel veld

Murat Demir JO13-2 11tegen11 heel veld

Jasper Dijkstra JO13-2 11tegen11 heel veld

Marijn Tanahatoe JO13-2 11tegen11 heel veld

Leendert Jan (K) Balt JO13-2 11tegen11 heel veld

Mike Berkenpas JO13-2 11tegen11 heel veld

Noah Birkenholz JO13-2 11tegen11 heel veld

Madjid Godje JO13-2 11tegen11 heel veld

Sem Bene JO13-2 11tegen11 heel veld


