VOORLOPIGE TEAMINDELINGEN JO10 & JO11 SEIZOEN 2020/2021

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) en Marco Hoekstra (contactpersoon JO10 & JO11 binnen jeugdbestuur).
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 Sabrina v/d Leij (voetbaltechnisch coördinator
JO10 & JO11). Hierbij is zoveel als mogelijk en nodig afstemming gezocht met de trainers en
leiders.
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 indeling geldt tot en met het begin van de competitie zoals altijd als voorlopig. Tussen nu
en de start van het seizoen kunnen zich 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.
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 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 tegen het
einde van de zomervakantie berichten wij over de trainers en leiders per team via onze
website.
Pagina 1 van 4

VOORLOPIGE TEAMINDELINGEN JO10 & JO11 SEIZOEN 2020/2021

Laatstgenoemde geldt tevens voor het trainingsschema 2020/21 (2x per week trainen). Tot
die tijd is het trainingsschema 2019/20 (onderaan de website, van vóór het corona-tijdperk)
slechts een indicatie van de tijden; de dagen zullen we proberen zoveel mogelijk hetzelfde te
houden. De start van de trainingen is in principe vanaf maandag 26 augustus (d.i. 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 2020/21 KNVB Noord met daarop speeldata van bekerwedstrijden
en competitiewedstrijden (incl. inhaalweekenden) wordt opgenomen op onze website
(helemaal onderaan onder ‘Downloads’). De bekerwedstrijden beginnen vanaf zaterdag 29
augustus 2020 en de competitie begint vanaf zaterdag 19 september 2020.
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 Herman Plutschouw 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 in
deze categorieën is 1 actieve keeper per team per keepertraining. Bij ons bekende keepers
ontvangen hierover na de zomervakantie bericht.
Informatie over de wedstrijdvormen per lichting:




JO11 (8tegen8): https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19965/knvb-infographicspelregels-8-tegen-8?utm_medium=email. In principe spelen deze categorie op ¾
van een half veld, maar mogelijk blijven we thuiswedstrijden op een half veld spelen.
Maximaal 2 dispensatiespelers toegestaan.
JO10 (6tegen6): https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19961/knvb-infographicspelregels-6-tegen-6?utm_medium=email. Maximaal 1 dispensatiespeler toegestaan.
Veldafmeting is hetzelfde als bij de JO9 en JO8.

Afhankelijk van de tussen- of eindstand in de na- of voorjaarscompetitie, verandert de KNVB
de klasse-indeling van JO10-teams in de loop van het seizoen geautomatiseerd.
Voor de lichtingen JO10 & JO11 zoeken wij een coördinator. Bij hem/haar kun je als leider
terecht voor ideeën, vragen en opmerkingen. Hij beheert ook de groepsapp van leiders met
het oog op mogelijke in- en uitleen tussen 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.
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Teamindelingen op volgorde van geboortedatum
JO11-1 (1e klasse)
Kar
Hollander
Kroontje
Westerhuis
Westerhuis
Bouma
Tanahatoe
Gort
Postma
Seerden (K)

Silvan
Cas
Bern
Rutger
Rymer
Mads-Hotze
Rogier
Rudmer
Dennis
Luuk



Dit team heeft 10 spelers (volgorde van oud naar jong), van wie 1 dispensatiespeler.



Afgelopen seizoen is dit team geëindigd in de hoofdklasse, maar we beginnen weer in
de 1e klasse.

JO11-2 (4e klasse)
Feenema
Stork
Drijfhout
Malayeh
Abouelyazid
Nieland
Campiño Garcia
Vrieswijk
Lam
Mulder

Jalil
Akiko
Lucas
Hadi
Yazid
Jan
Jayden Jermano
Roan
Joseph
Sylvan



Dit team bestaat vooralsnog uit 10 spelers (volgorde van oud naar jong, inclusief
dispensatie). Eén speler blijft tot nader bericht alleen trainen. Voor wedstrijden kan
er dus zeker één speler bij. Inleen kan komen vanuit de eerstejaars spelers JO13-2.



NOTA BENE: Afhankelijk van de definitieve grootte van de JO13-2 en de JO11-2 is de
vorming van een JO12-2 in plaats van een JO11-2 zeker nog een optie. De JO12-2
wordt dan in principe aangevuld met (de jongste) spelers van de JO13-2.
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JO10-1 (2e of 3e klasse)
Hakizimana
Kobus
Baks
Kuipers
Nagel
Koopmans
Muller
Weerman
Bos



Earlvin
Alvin
Sem
Sem William
Maarten
Svyn Johren
Tieme
Jayden Kyano
Fimme

Dit team bestaat uit 9 spelers (volgorde van oud naar jong), waaronder 1
dispensatiespeler.
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