
Aan de JO16 en JO17-junioren en hun ouders, 

 

Hieronder vind je de voorlopige indeling van de JO17 en de JO16  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 categorieën. 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.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Rietdijk of het jeugdbestuur. 
 
Het jeugdbestuur 
 
 
 
JO17-1 
 

Roelof De Boer 

Guido De Vries 

Max  Hummelen 

Roald  Sterk 

Jedior  Zink 

Ramin  Schooleman 

Ebikeme  Biegbudu 

Kevin  Kruize 

Kabir  Bashir 

Finn  Mous 

Siep  Visser 

Jurn  Stornebrink 

Dinand  Lourens 

Stijn de Vries 

Gino  Chen 
 
 
Dit is de voorlopige selectie van de JO17-1. Enkele spelers vanuit de JO17-1 zullen regelmatig 
aansluiten bij de JO17-2.  
JO17-1 zal uitkomen in de hoofdklasse. 



 

JO17-2 (op volgorde van geboortedatum) 
 

Mussie  Solomon  

Harold Van Klaarbergen 

Carlo La Serpe 

Dev de Vries 

Chris  Runia 

Sijbren van Reemst 

Sven  Eijer 

Finn  Hiemstra 

Léon  Haasdijk 

Rico  Kruize 
 
 
De JO17-2 zal uitkomen in de 1e klasse. 
De JO17-2 wordt nog aangevuld met minimaal 3 spelers vanuit de JO16-1 en/of de JO17-1. Tijdens de 
voorbereiding en in september zal worden bekeken wie hiervoor in aanmerking komt.  
 
 
JO16-1 (op volgorde van geboortedatum) 

Mahdi  Karo 

Lars  Tack 

Fei  Soldaat 

Tobias  Kamminga 

Affan Faladzic  Voijevica 

Julian  Tiemersma 

Jesse  Birkenholz 

Anne Jelmer  Schuil 

Jessin  Ahabri 

Marnix Tristan  Poppinga 

Ruben  Kuipers 

Dayvin  Stoelwinder 

Dany  Slag 

Bram  Bekhof 

Hjalmar de Vries 
 
 
JO16-1 zal uitkomen in de tweede klasse. 
Er zullen nog enkele spelers worden doorgeschoven naar de JO17-2. Tijdens de voorbereiding en in 
september zal worden bekeken wie hiervoor in aanmerking komt.  


