
8 juni 

 

Aan de JO13-pupillen en hun ouders, 

Hieronder vind jullie de voorlopige indeling van de JO13 voor het seizoen 2021-2022 

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.   

Net als voorgaande jaren spreken we vooralsnog over een ‘voorlopige indeling’. In de voorbereiding 
en tijdens de start van de competitie kunnen nog een aantal wijzigingen plaatsvinden. In dat geval 
neemt de trainer persoonlijk contact op.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Rietdijk of het jeugdbestuur. 
 
Het jeugdbestuur 
 
 
 
JO13-1  

Zijlstra  Tim 

Westerhuis  Rutger 

Westerhuis  Rymer 

Vrieswijk  Roan (k) 

Seerden  Luuk (k) 

Miedema  Jelte 

Meulen van der Sieme 

Meij van der Rens 

Kroontje  Bern 

Koning  Justin 

Katsma  Jilmer 

Hollander  Cas 

Hoekstra  Femke 

Graaf de Sven 

 
 
De JO13-1 zal uitkomen in de hoofdklasse. 
Er staan op dit moment 14 namen vermeld bij de voorlopige selectie, incl. 2 keepers. In de 
voorbereiding wordt bepaald welke keeper de vaste keeper van de JO13-1 wordt; de andere keeper 
gaat naar de JO12-1.  De JO13-1 wordt ondersteund door de JO13-2 en de JO12-1. 
 
 
  



JO13-2  
 

Vegt van der Quinten 

Zee van der Chris 

Bok  Stian 

Damstra  Robin 

Johan  Jason 

Stork  Akiko 

Balt  Wander 

Yntema  Luca 

Jansen  Twan 

Sikkema  Joaz 

Lebbing  Levi 

Kuiken  Hugo 

Bashir  Ali-Akbar 

Ashenafi  Hiyab 

Tency  Quinn 

Malayah  Hadi (of JO12-2) 

Lam  Joseph (of JO12-2) 

 
De JO13-2 telt op dit moment 17 spelers. Hier wordt waarschijnlijk nog in geschoven. Er is namelijk 
een redelijke kans dat we nog een JO12-2 kunnen vormen. Hiervoor hebben we op dit moment 5-6 
spelers die nu nog verspreid zijn over de JO13, JO12 en JO11, en we verwachten nog instroom. Na de 
zomer beslissen we of de JO12-2 kan worden ingeschreven. Zo ja, dan gaan van de JO13-2 i.i.g. Hadi 
en Joseph naar dat team.  
Daarnaast wordt indien nodig de JO13-1 of de JO15- 1aangevuld of ondersteund door de JO12-1 en 
JO13-2. 
De klassenindeling van dit team wordt bepaald door de KNVB.  
 


