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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 David Elmendorp 
(contactpersoon binnen jeugdbestuur voor de categorieën JO6-JO9) of Johan Rietdijk (hoofd 
jeugdopleiding). 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. Hierbij is zoveel als mogelijk en 
nodig afstemming gezocht met de voetbaltechnisch coördinator, 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 in de jongste categorieën t/m JO9 een relatief belangrijk 
indelingscriterium.   
We kiezen ook in seizoen 2020/2021 bewust voor gemengd voetbal, in ieder geval voor de 
JO7 t/m JO9. Ook de KNVB onderschrijft dit.   
We mogen (per saldo) nog meer instroom in deze categorieën verwachten. Het kan daarom 
zijn dat we in de loop van het seizoen moeten herindelen en één of meer extra teams gaan 
inschrijven.  
 
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.   
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Laatstgenoemde geldt tevens voor het trainingsschema (2x per week trainen). Tot die 
tijd geeft het trainingsschema 2020/2021 op de website www.leeuwarderzwaluwen.nl een 
indicatie van de tijden en ook de dagen zullen we proberen hetzelfde te houden.   
  
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. Bij 
jongere teams zijn vaak meerdere spelers bij toerbeurt keeper. Keepertraining is in principe 
niet voor spelers die nooit op goal staan, omdat de groepen anders te groot 
worden. Richtlijn is maximaal 2 actieve keepers per team per keepertraining. Bij ons 
bekende keepers ontvangen hierover na de zomervakantie bericht. Aanmelden van nieuwe 
keepers kan bij het jeugdbestuur, zodat we hier begin 
september bij de groepsindeling rekening mee kunnen houden.   
 
Meer over de wedstrijdvormen vind je hier:  

 JO8, JO9 en JO10 (6tegen6): https://www.knvb.nl/ontdek-
voetbal/pupillenvoetbal/onder-8-t/m-10   
 JO7 (4tegen4): https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/pupillenvoetbal/onder-7   

   
Let op coaches en ouders, bij deze categorieën niet te veel de nadruk leggen op 
samenspelen! Huh, da’s gek … of toch niet?! Kijk maar ‘ns naar deze KNVB-
instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=Wp46_LbSAKo.  
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-voetbal).  
 
Contactgegevens van vrijwilligers zijn te vinden op onze website onder Club – Organisatie.  
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JO9-1 (1e klasse) 

 

Van der Meer  Wander Jesper 

Tromp  Ruben 

Leunge  Brent 

Koning de Kyan 

Holtman  Siem 

Hoekstra  Mees 

Bos  Evan 

Dijk van Duux 

 

 

JO9-2 (2e klasse) 

  

Van Doorn  Sverre Ilay 

Runia  Nick 

Nagel  Youri 

Mulder  Thijs 

Hietkamp  Jeftha 

Heiligers  Djayden 

Hakobjan  David 

Cloosterman  Daniël 

 
 

JO9-3 (4e klasse) 

Vries de  Bram 

Mauricio  Maichilangelo 

Husein  Metin 

Bijlsma  Levi 

Tesfamariam  Nimrod 

Dit team bestaat vooralsnog uit 5 spelers. We verwachten instroom.  

 
 
 

  



VOORLOPIGE TEAMINDELINGEN JO7-JO9 SEIZOEN 2021/2022    
 

Pagina 4 van 4 
 

 

JO8-1 (1e klasse) 

  
 

Piekema  Mees 

Piekema  Morris 

Oosterhoff  Dex 

Mateu  Zion José 

Luthando  Sibanda 

Douma  Ralf 

Booi  Jayfano 

 

JO8-2 (2e klasse) 

 
Zeijlemaker  Jari 

Misiewicz  Mikolaj 

Schalkwijk  Elin 

Hoekstra  Jurre 

Hasanovic  Armin 

Haaima  Eowyn Luna 

 

Dit team bestaat vooralsnog uit 6 spelers. We verwachten instroom.  

 

JO7-1 

Wijma  Siem 

Slager  Dani 

Sipma  Jesper 

Rashid  Hozan 

Deli  Halil Inzzet 

Koning  Aaron 

 

 

 

Proefspelers zijn nog niet ingedeeld. 


