
Aan de JO15-junioren en hun ouders, 

 

Hieronder vind je de voorlopige indeling van de JO15-1 en JO15-2 voor het seizoen 2019-2020 

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

bij competitiewedstrijden, trainingen en informatie van de trainers. Het jeugdbestuur heeft de 

concept-indeling vervolgens voorgelegd aan de leiders.  

Verder nog de volgende belangrijke mededelingen: 
  
Net als voorgaande jaren spreken we vooralsnog over een ‘voorlopige indeling’. Dat geldt dit jaar nog 
meer dan andere jaren, omdat de KNVB de indelingsmogelijkheden heeft verruimd, met meer 
klassen in de verschillende categorién. Hierdoor is het afwachten wat het aanbod in de verschillende 
categorieën zal zijn qua tegenstanders. Als dit anders uitvalt dan verwacht kan dit een aanleiding zijn 
om de indeling aan te passen.  
 
Tevens zijn van een aantal teams de selecties nog niet helemaal rond. We gaan ervan uit dat we in 
september uit verschillende teams nog jongens naar boven gaan doorschuiven. Dit is afhankelijk van 
de te bezetten posities, maar ook van eventuele inschrijvingen en afmeldingen. Met degenen die 
hiervoor in aanmerking komen wordt persoonlijk contact opgenomen. Doorschuiven gebeurt alleen 
als de betreffende speler dat zelf ook wil.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Rietdijk of het jeugdbestuur. 
 
Het jeugdbestuur 
 
 
JO15-1 (op volgorde van geboortedatum) 

Tijmen van Foeken 

Mats  Feenstra 

Yarno  Gort 

Robin  Schuil 

Jeen van 't Veer 

Milan  Oosterveld 

Gerben  Hoekstra 

Tymo van der Meer 

Gyon  Yntema 

Iwan  Nijboer (keeper) 

   

 
JO15-1 zal uitkomen in de eerste klasse. 
De selectie van de JO15-1 is nog niet compleet. Deze wordt waarschijnlijk aangevuld vanuit de JO15-2 
en/of de JO13-1. Tijdens de voorbereiding en in september zal worden bekeken wie hiervoor in 
aanmerking komt.  
 

  



JO15-2 (op volgorde van geboortedatum) 

Othman  Alayoubi 

Mark  Reinsma 

Wesley  Posthuma 

Samantha  Kloosterman 

Devin  Piekema 

Tim  Wiersma 

Anujan  Ganesh 

Silvan van der Kamp 

Tycho  Gerritzen 

Jan  Visser 

Yanieck ten Brug 

Stijn  Boons 

Hassan  Ibrahim 

Ilyas  Azouagh 

Redar  Abdulkadir 

Mikel  Douma 

Jelle  Hoekstra 

Wouter  Swierstra 

Leendert Jan  Balt (Keeper) 

 

 
 
JO15-2 zal uitkomen in de derde klasse. 

JO15-2 is een relatief groot team. In overleg worden enkele spelers doorgeschoven naar de JO15-1 
dan wel de JO16-1. Tijdens de voorbereiding en in september zal worden bekeken wie hiervoor in 
aanmerking komt.  
 


