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Inleiding 

Hieronder volgt eerst een uitgebreide toelichting op de indelingsprocedure en het nieuwe 
seizoen. Aan het einde van dit document zijn de voorlopige teamindelingen opgenomen. 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben n.a.v. de voorlopige teamindeling, neem dan via 
jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl contact op met Johan Rietdijk (hoofd 
jeugdopleiding) of Marco Hoekstra (contactpersoon binnen jeugdbestuur voor de 
categorieën JO10 & JO11). Desgewenst kan een afspraak met hen worden gemaakt. 

Indelingsprocedure 

Deze voorlopige indeling is gemaakt door het technisch kader: het hoofd jeugdopleidingen 
in samenwerking met het jeugdbestuur en de betreffende voetbaltechnisch coördinatoren. 
Hierbij is zoveel als mogelijk en nodig afstemming gezocht met de trainers en leiders.  

De indeling geldt tot en met het begin van de competitie zoals altijd als voorlopig. Tussen nu 
en de start van het seizoen kunnen zich namelijk omstandigheden voordoen waardoor wij 
genoodzaakt zijn toch nog wijzigingen aan te brengen. 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. 

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).  

 

Als indelingscriteria worden onder andere gehanteerd aantallen, leeftijd (soms dispensatie 
mogelijk), (verwachte) voetbaltechnische ontwikkeling, duelkracht, snelheid, maar ook – 
voor zover bij ons bekend – vriendschaps-, school- en teambanden kunnen een rol spelen. 
Dit laatste is ook in de categorie JO10 nog een relatief belangrijk indelingscriterium.  

De start van het nieuwe seizoen 

We zijn nog bezig met de invulling van de trainers per team. Streven is 2 trainers (meestal 
niet-ouders) en 2 leiders/coaches (meestal ouders) per team. Mocht je leider/coach willen 
worden of hier vragen over hebben, geef dit dan aan bij het jeugdbestuur. Uiterlijk kort na 
de zomervakantie berichten wij over de trainers en leiders per team via onze website.  
 
Laatstgenoemde geldt tevens voor het trainingsschema (2x per week trainen). Tot die tijd 
geeft het trainingsschema 2020/21 (onderaan de website, van vóór het corona-tijdperk) 
slechts een indicatie van de tijden; de dagen zullen we proberen zoveel mogelijk hetzelfde te 
houden.  

mailto:jeugdbestuur@leeuwarderzwaluwen.nl


VOORLOPIGE TEAMINDELINGEN JO10 & JO11 SEIZOEN 2021/2022    
 

Pagina 2 van 4 
 

 
De start van de trainingen is in principe vanaf maandag 23 augustus (dit is de 1e week na de 
zomervakantie). In overleg met hun trainer(s) én ons hoofd jeugdopleiding beginnen 
sommige teams al eerder. Mocht je een keer niet kunnen trainen, meld je dan af via de 
groepsapp van je team. 

 
De speeldagenkalender 2021/22 KNVB Noord met daarop speeldata van bekerwedstrijden 
en competitiewedstrijden (incl. inhaalweekenden) wordt opgenomen op onze website (in 
hoofdmenu onder Programma. De bekerwedstrijden beginnen vanaf zaterdag 4 september 
2021 en de competitie begint vanaf zaterdag 25 september 2021. 
 
We schrijven teams in voor bekervoetbal, beginnend met poulewedstrijden, mits er uiterlijk 
17 juni minimaal één leider bij ons bekend is; dit is de deadline die de KNVB hanteert voor 
het inschrijven van teams (inclusief klasse-indeling).  

Teams kunnen zelf oefenwedstrijden regelen. Bekerwedstrijden kunnen ook worden gezien 
als oefenwedstrijden. Voor thuiswedstrijden dient de leider dit wel kort te sluiten met onze 
wedstrijdsecretaris Rein Postma in verband met de veldplanning. 

Ook komend seizoen regelt scheidsrechtercoördinator Nico Stornebrink meestal de  
pupillen-scheidsrechters.  

De keepersschool start doorgaans enkele weken na afloop van de zomervakantie. Richtlijn 
voor deze categorieën is maximaal 1 actieve keeper per team. Aanmelden van keepers kan 
bij het jeugdbestuur, zodat we hier begin september bij de groepsindeling rekening mee 
kunnen houden.  

Informatie over de wedstrijdvormen per lichting: 
 

 JO11 (8tegen8): https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-11-t/m-12. In 
principe spelen deze categorie op ¾ van een half veld, maar wij blijven 
thuiswedstrijden op een half veld spelen. Maximaal 2 dispensatiespelers toegestaan. 
Pas vanaf Onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief uitslagen en 
ranglijsten. Ook krijg je vanaf nu te maken met een pupillenscheidsrechter i.p.v. 
spelbegeleider. 

 JO10 (6tegen6): https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-8-t/m-
10. Maximaal 1 dispensatiespeler toegestaan. Veldafmeting is hetzelfde als bij de JO9 
en JO8. 

 
Afhankelijk van de tussen- of eindstand in de na- of voorjaarscompetities, verandert de 
KNVB de klasse-indeling in de loop van het seizoen geautomatiseerd. Dit gebeurt tussentijds 
3x (4-fasen-model). 

 
Bij de lichtingencoördinator David Elmendorp kun je als leider terecht voor ideeën, vragen 
en opmerkingen. Hij/zij beheert ook de groepsapp van leiders met het oog op mogelijke in- 
en uitleen tussen, vanuit en naar deze categorieën. Bij eventuele inleen van meiden voor de 
JO10 en JO11 geldt de regel geboortejaar -/- 1.  
 
Contactgegevens van (overige) vrijwilligers zijn te vinden op onze website onder Club – 
Organisatie. 

https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-11-t/m-12
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-11-t/m-12
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-8-t/m-10
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-8-t/m-10
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Teamindelingen op volgorde van geboortedatum 
 
Aan de JO10 en 11-pupillen en hun ouders, 

Hieronder vinden jullie de voorlopige indeling van de JO10 en JO11 voor het seizoen 2021-2022. 

In de JO10 is het gebruikelijk om bij de teamsamenstelling wat meer te kijken naar de 
voetbaltechnische ontwikkeling van de spelers, en niet meer alleen/vooral naar 
vriendschapsverbanden. Dit jaar hebben we er in overleg met de leiders voor gekozen de teams nog 
bij elkaar te houden, m.u.v. de JO10-3, waarvan 2 spelers zijn verschoven naar de leeftijdscategorie 
waar ze thuis horen. 
 
Volgend seizoen, als de JO10-spelers naar de JO11 gaan, zullen er waarschijnlijk wel veranderingen in 
de teamsamenstelling worden doorgevoerd, zodat iedere speler zich op zijn eigen niveau kan 
doorontwikkelen. Dit mede met het oog op het feit dat er in de JO11 niet in 6- maar in 8-tallen wordt 
gespeeld. Dit vast ter informatie. 
 
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. 
 
Met sportieve groet, 
 
Jeugdbestuur 

 
 
JO11-1 (Hoofdklasse) 

Wessels  Jeen 

Wessels  Kas 

Riedstra  Gerwin 

Nagel  Maarten 

Muller  Tieme 

Gebrekidan  Hanibal 

Bos  Fimme 

Aray Aram  Isaias 

Afewerki  Nahom (of JO12-2) 

 

 De JO11-1 telt op dit moment 9 spelers. Hier kan nog een keep bijkomen.  

 Er is 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 
gaat van de JO11-1 Nahom (als dispensatiespeler) mogelijk naar dat team.   
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JO11-2 (3e klasse) 

Weerman  Jayden Kyano 

Smink  Julian 

Protim  Shurjo 

Kuipers  Sem William 

Kreeft  Jordy 

Feenema  Ylias 

Kobus  Alvin 

Hakizimana  Earlvin 

Baks  Sem 

 

JO10-1 (1e klasse) 

Zijlstra  Daan 

Schaaf Van der Jayden  

Nechifor  Emanuel 

Hager  Maurits 

Glas  Sverre 

Elmendorp  Levi 

Douwstra  Silvan 

Balt  Hessel 

 

JO10-2 (1e klasse) 

Schuil  Yoeri 

Tadema  Stefan Anne 

Procee  Jorian 

Mesa Rodrigues  Nigel 

Macias  Wouter 

Groot de Sven  

Douma  Brent  

 

JO10-3 (4e klasse) 

Schippers  Julian 

Norder  Mick Liam 

Jansen  Alejandro Chico 

Hartgers  Maxím 

Haijma  Wout 

Nagel  Daan 

 
De JO10-3 heeft voorlopig 6 spelers. In deze categorie is aanwas gedurende de zomervakantie en aan 
het begin van het seizoen gebruikelijk.  

 


