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VOORLOPIGE INDELING JO9, JO8 & JO7 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.  

 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. 

 

 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’). 

 

http://www.leeuwarderzwaluwen.nl/
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 We schrijven in principe alle teams m.u.v. de JO9-2 en de JO8-2 in voor bekervoetbal, 

beginnend met poulewedstrijden vanaf zaterdag 1 september 2018 in het laatste 

weekend van de zomervakantie. 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 JO9, JO8 en JO7: Marco Hoekstra (06-11227712 of 

jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl).  

 Voor de categorieën JO9, JO8 & JO7 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, bijv. 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 
 
JO9-1 (1e KLASSE) 

 

 Dit team (6tegen6) bestaat uit maximaal 8 spelers (volgorde van oud naar jong). Met 

de teamleiding is afgesproken dat dit team in ieder geval tot de winterstop weer bij 

elkaar blijft (bijna allemaal klasgenootjes). 

 Dit team vult de JO9-2 zolang als nodig met 1 speler aan. 

JO9-2 (2e KLASSE) 

 

 Dit team (6tegen6) bestaat vooralsnog uit 6-7 spelers (volgorde van oud naar jong): 

Jan speelt waarschijnlijk (eerst) nog geen wedstrijden. Wesley (geb. 2010) traint met 

de JO10-2 (met oud-teamgenootjes), maar speelt eerst wedstrijden met de JO9-2. 

Daemiën kan niet alle uitwedstrijden spelen en wordt toegevoegd aan de JO9-1 

(klasgenootjes), zodra de JO9-2 voldoende spelers heeft (minimaal 8). 

 We mogen (per saldo) instroom in de JO9-categorie verwachten. Afgelopen seizoen 

waren dit er tussen nu en bij de start van het seizoen alleen al 5 (2 meisjes).  

 De teambezetting is dus met minimaal 5, meestal 6 wedstrijdspelers vooralsnog aan 

de krappe kant, maar dat lossen we als volgt op als dit bij de start van het seizoen 

toch nog het geval is: 

o De JO9-1 vult de JO9-2 zolang als nodig met 1 speler aan. Het afgelopen 

seizoen konden we altijd met succes een beroep op hen doen; 

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Silvan (Disp.) Kar

Qushandrick Geerman

Bern Kroontje

Rymer Westerhuis

Rutger Westerhuis

Rogier Tanahatoe

Dennis Postma

Luuk (K) Seerden

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Hadi Abouelyazid

Wesley Boersma

Jan Nieland

Levi Bruinenberg

Daemiën Kramer

Rudmer Gort

Sylvan Van der Kamp
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o De JO10-2 (6tegen6) bestaat naar verwachting uit 10 spelers. Zij staan zolang 

als nodig 1-2 (dispensatie)spelers af.  

 Bovendien wordt op woensdagmiddag 20 juni a.s. van 16.30-17.30 uur voor het 

eerst voor deze categorie een voetbalclinic georganiseerd voor leden én niet-leden 

om instroom verder te stimuleren. Deze clinic is voor kinderen uit de geboortejaren 

2010 (JO9) en 2011 (JO8) en staat wederom onder leiding van Carlo Rietdijk, de 

hoofdtrainer van onze 1e selectie. Je mag dus vriendjes en klasgenootjes meenemen; 

na de zomervakantie nog 4 weken proef trainen mag ook! 

 Dit team schrijven we in principe niet in voor de bekercompetitie, omdat veel teams 

bij de start in het laatste weekend van de zomervakantie nog niet compleet zijn. 

Spelers die dat willen, kunnen de – doorgaans 3 – poulewedstrijden de JO10-1, JO10-

2, JO9-1 en/of JO8-3M helpen. 

 
JO8-1 (1e KLASSE) 

 
 

 Dit team (6tegen6) bestaat uit 8 spelers (volgorde van oud naar jong), die allen 

afgelopen seizoen al in de JO7-1 hebben meegedaan aan de 4e, laatste mini-

competitie in april/mei (4tegen4). 

 In overleg met de teamleiding hebben we gekozen voor 1e klasse. Afhankelijk van de 

eindstand in de najaar competitie, worden teams opnieuw – hoger of lager – 

ingedeeld in de voorjaarscompetitie. 

 Dit team vult de JO8-2 zolang als nodig met speler(s) aan. 

 Het pupillenvoetbal voor de JO8 (en JO9 en JO10) ziet er als volgt uit: 

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10.  

  

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

D'leh Weistra

Jordy Kreeft

Joshua Ridderstap

Jovanildo Burga

Silvan Douwstra

Hessel Balt

Levi Elmendorp

Wouter Macias

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8,-9-en-10
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JO8-2 (3e KLASSE) 

 

 Dit team wordt alléén voor de (reguliere) competitie opgegeven bij de KNVB. Voor 

trainingen en bekerwedstrijden kunnen spelers eerst aansluiten bij de JO8-1 en voor 

competitie bij de JO8-1, de JO9-2 en/of JO7-1, mochten er bij de start van het seizoen 

nog onvoldoende spelers zijn.  

 Afgaande op de afgelopen seizoenen, mogen we instroom in de JO8-categorie 

verwachten.  

 Bovendien wordt op woensdagmiddag 20 juni a.s. van 16.30-17.30 uur voor het 

eerst voor deze categorie een voetbalclinic georganiseerd voor leden én niet-leden 

om instroom verder te stimuleren. Deze clinic is voor kinderen uit de geboortejaren 

2010 (JO9) en 2011 (JO8) en staat wederom onder leiding van Carlo Rietdijk, de 

hoofdtrainer van onze 1e selectie. Je mag dus vriendjes en klasgenootjes meenemen; 

na de zomervakantie nog 4 weken proef trainen mag ook! 

JO7 & JO6 

Roepnaam Tussenvoegsels Achternaam 

Yoeri  Schuil 

Stefan  Tadema 

Jorian  Procee 

Jayson  Neef 

 

 Voorheen waren dit de Mini-pupillen. De JO7 (geb. 2012) spelen – al dan niet in 

combinatie met de JO6 (geb. 2013) – 4tegen4-wedstrijden (zonder keeper). Uitgangspunt 

bij de JO6 is in principe 2tegen2, maar 3tegen3 en 4tegen4 mag in deze leeftijdscategorie 

ook. Voor de JO6 wordt door de KNVB District Noord echter géén (externe) competitie 

georganiseerd. Bekercompetitie bestaat niet voor de JO7. 

 Bovengenoemde spelersgroep bestaat uit 3 JO7-spelers en 1 JO6-speler (van oud naar 

jong), die per dit schrijven al lid zijn. Wij verwachten nog instroom rond de 

zomervakantie, waarvan een aantal al in beeld is: een paar spelers zitten nog in hun 

proefperiode en er hebben 23 mei jl. na afloop van het seizoen 2017/18 6 spelers uit 

2012 en 2013 meegedaan aan een voetbalclinic om kennis te maken met onze club. 

Sommigen hebben zich ook al opgegeven voor de Slotdag op zaterdag 30 juni a.s. via 

jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl. Informatie over deze dag vind je hier: 

http://leeuwarderzwaluwen.nl/jaarlijkse-slotdag-vindt-plaats-op-zaterdag-30-juni-2018/.  

 We schrijven in het najaar minimaal 1 JO7-team in vanaf de 1e of 2e cyclus van telkens 4 

mini-toernooitjes op zaterdagochtenden. Meer informatie over deze wedstrijdvorm vind 

je hier: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7.  

Roepnaam TussenvoegselsAchternaam

Svyn Koopmans

mailto:jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl
http://leeuwarderzwaluwen.nl/jaarlijkse-slotdag-vindt-plaats-op-zaterdag-30-juni-2018/
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-7

