
Aan de spelers en ouders van de JO12, JO13 en de JO15,   

 

Hieronder vinden jullie de voorlopige indeling van de JO12 t/m JO15 voor het seizoen 2020-2021.  

Bij de indeling neemt het technisch kader de volgende algemene 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 en tegelijkertijd met plezier kunnen voetballen;  

 Bij overplaatsingen naar een ander team proberen we steeds enkele spelers te groeperen, 
zodat niemand als éénling 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 of blessure).  

 
De indelingen zijn gebeurd op basis van observaties door onze Hoofd Jeugdopleiding Johan Rietdijk 
bij competitiewedstrijden, trainingen en informatie van de trainers. Als indelingscriteria worden 
onder andere gehanteerd aantallen, leeftijd (soms dispensatie mogelijk), (verwachte) 
voetbaltechnische ontwikkeling, duelkracht en snelheid. Vanwege de Corona-pandemie hebben wij 
dit seizoen geen aanvullende interne oefenwedstrijden mogen organiseren. Het jeugdbestuur heeft 
de concept-indeling vervolgens zoveel mogelijk voorgelegd aan de leiders.   
 

Nadere toelichting per lichting:  

 We hebben er dit seizoen voor gekozen om maar 1 JO15 te formeren. Spelers uit de 

geboortejaren 2006 en 2007, die niet voor de JO15-1 zijn geselecteerd, zijn of vervroegd door 

gegaan naar de JO17, of zullen met dispensatie uitkomen in de JO13.  

 Mogelijk wordt de JO11-2 omgevormd tot een JO12-2. In dat geval zullen de jongste spelers 

van de JO13-2 worden toegevoegd aan dat team. 

 We hebben voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal in 

2018/19 gekozen voor het inschrijven van 1 JO12-team, gegeven de spelersaantallen en 

(verwachte) voetbaltechnische ontwikkeling. Spelers van dit team zullen in de loop van het 

seizoen af en toe al op een groot veld met een ander team wedstrijden kunnen spelen, zodat 

ze hier alvast aan kunnen wennen. 

 

Verder nog de volgende belangrijke mededelingen:   

 Net als voorgaande jaren spreken we vooralsnog over een ‘voorlopige indeling’. Af- en 

aanmeldingen gedurende de zomer kunnen een aanleiding vormen om de indeling aan te 

passen. In dat geval wordt er overlegd met de (ouders van) betrokken spelers. Dit geldt ook 

als we tijdens het seizoen willen schuiven met spelers, bijv. als gevolg van hun ontwikkeling. 

 De inschrijving in klassen in een indicatie/verwachting en wordt uiteindelijk bepaald door de 

KNVB. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Rietdijk of het jeugdbestuur via 

jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl  

  



Voorlopige indeling JO15-1 (1e klasse) 

Sem Van der Zee 

Gerben  Hoekstra 

Tymo Van der Meer 

Mikel Douma 

Malik Feenema 

Maarten Kuipers 

Wouter Swierstra 

Mathijs Vierstra 

Milan Runia 

Nick Bijlsma 

Leendert Jan Balt (K) 

Sem Berkenpas 

Hidde Katsma 

Timo Feitsma 
 

Indien nodig zal de JO15-1 in principe worden ondersteund vanuit de JO17.  

 

Voorlopige indeling JO13-1 (1e klasse) 

Omer Abouelyazid 

Leroy Ramon Smit (K) 

Femke Hoekstra 

Roan Douwes 

Dylano Hoen 

Thijmen Vierstra 

Rens van der Meij 

Jarno Snip 

Sven de Graaf 

Jilmer Katsma 

Tim Zijlstra 

Carmen van der Graft 

Justin Koning 
 

Indien nodig zal de JO13-1 in principe worden ondersteund vanuit de JO12-1 of JO13-2. 

 

  



Voorlopige indeling JO13-2 (4e klasse) 

 

 

De JO13-2 lijkt ruim, maar het is zeer wel mogelijk dat  

- hiervan nog 1 of 2 spelers afvallen 

- en/of 1 speler doorschuift naar de JO13-1  

- en/of de JO11-2 wordt omgevormd tot een JO12-2. In dat geval zullen de jongste spelers van 

de JO13-2 worden toegevoegd aan dat team. 

 

 

Voorlopige indeling JO12-1 (1e klasse) 

Danny Mud 

Bob Mijnders 

Wander Balt 

Luca Yntema 

Twan Jansen 

Hugo Kuiken 

Sieme van der  Meulen 

Jelte Miedema 

Ali-Akbar Bashir 
 

 

 

Jasper Dijkstra 

Marijn Tanahatoe 

Haji Raib 

Esper Koops 

Noah Birkenholz 

Jelmer van der Zee 

Toine Kramer 

Quinten van der Vegt 

Chris van der Zee 

Jente Vos 

Teun Feenema 

Robin Damstra 

Jason Johan 

Justin Hoekstra 

Thijmen Yedema 

Jesco van Gelder 

David Pool 

Tristan Eringa 


