
Aan de JO15-junioren en hun ouders, 

 

Hieronder vind je de voorlopige indeling van de JO15-1, JO15-2 en JO15-3 voor het seizoen 2018-

2019 

Als toelichting het volgende: 

De indelingen zijn gebeurd op basis van observaties door onze Hoofd Jeugdopleidingen Johan Rietdijk 

bij competitiewedstrijden, trainingen, informatie van de trainers en onderlinge wedstrijden. 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 
 
 
JO15-1 (op volgorde van geboortedatum) 

Siep  Visser 
Sven  Eijer 
Jurn  Stornebrink 
Dinand  Lourens 
Stijn de Vries 
Gino  Chen 
Finn  Hiemstra 
Léon  Haasdijk 
Yarno  Gort 
Rico  Kruize 
Jeen van 't Veer 

 
JO15-1 zal uitkomen in de eerste klasse. 
De selectie van de JO15-1 is nog niet compleet. Deze wordt aangevuld met 1 of 2 vaste en 1 of 2 
roulerende plekken. Spelers die kans maken op één van de vaste of roulerende plekken worden op 
korte termijn persoonlijk benaderd door het jeugdbestuur. Zij worden meegenomen in de 



voorbereiding in juni en/of september. Ook zullen een aantal spelers uit de JO15-2 regelmatig 
meetrainen met de JO15-1. 
 

JO15-2 (op volgorde van geboortedatum) 

Youri  Nijboer 

Chris  Runia 

Koen  Zeilstra 

Daan  Schriemer 

Marnik  Hollander 

Jessin  Ahabri 

Tijmen van Foeken 

Marnix Tristan Poppinga 

Ruben  Kuipers 

Mats Jelte  Feenstra 

Bram  Bekhof 

Robin  Schuil 

Milan  Oosterveld 

Gerben  Hoekstra 

Tymo van der Meer 

 
JO15-2 zal uitkomen in de tweede klasse. 

JO15-2 is een relatief groot team. Vanuit dit team zullen de JO15-1 en JO15-3 worden versterkt. 

 

 

JO15-3 (op volgorde van geboortedatum) 

 

Othman  Alayoubi 

Dennis  Ensingh 

Wesley  Posthuma 

Hjalmar de Vries 

Anujan  Ganesh 

Silvan van der Kamp 

Yanieck ten Brug 

Tycho  Gerritzen 

Jan  Visser 

Gyon  Yntema 

Stijn  Boons 

Kevin de Ruiter 
 

JO15-3 zal uitkomen in de vierde klasse. 

JO15-3 wordt versterkt vanuit de JO15-2.  

 

Voor vragen kunt u terecht bij Robert de Vries, 06-44209096, r.devries140@upcmail.nl 
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