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TEAMINDELING JEUGD SEIZOEN 2022-2023  

  

Ook dit jaar is de teamindeling voor het komende seizoen bij sommige teams best complex en bij andere 
teams een logische volgende stap. In overleg met de leiders en trainers denken we weer een mooie 

indeling te hebben kunnen maken, waarmee we het spelplezier ook volgend seizoen voor al onze 

jeugdleden kunnen garanderen. Met trots presenteren we deze voorlopige indeling. In principe gaan we er 
van uit dat we met deze indeling het nieuwe seizoen ingaan, maar last-minute wijzigingen kunnen altijd 

nog optreden.  

  

Mochten er vragen zijn, dan kan er in eerste instantie contact opgenomen worden met Martin Jan Adema, 

06-41208823. We gaan ervan uit dat deze indeling weer garant gaat staan voor een mooi seizoen met veel 

voetbalplezier!!  

  

Indeling 2022-2023: de KNVB-regels  

Zoals de afgelopen seizoenen gebruikelijk maakt de KNVB ook voor komend seizoen weer gebruik van een 

indeling op basis van het geboortejaar/bouwjaar van de kinderen. Het KNVB-beleid heeft ertoe geleid dat 

er inmiddels t/m de O15 (onder 15) voor een competitie per jaar ingeschreven kan worden. Dus een 

competitie voor O7 (2016), O8 (2015), O9 (2014), O10 (2013), O11 (2012), O12 (2011), O13 (2010), O14 

(2009) en O15 (2008). Bij de oudere jeugd zijn er competities voor 2 bouwjaren, namelijk O17 (2006 en 

2007) en O19 (2004 en 2005).  

  

Voor het daadwerkelijk vormen van teams conform het KNVB-beleid zijn we uiteraard afhankelijk van het 

aantal spelers dat beschikbaar is in een leeftijdsklasse. Gezien de grootte van ons dorp en van onze 

vereniging zullen er elk seizoen wel gevallen zijn waarbij we een spelerstekort hebben in een 

leeftijdsklasse. Dan zijn we meestal genoodzaakt spelers in een leeftijdsklasse hoger te plaatsen. De 

overwegingen zullen daarbij doorgaans, met uitzondering van de allerjongste leeftijdsgroepen, gebaseerd 

zijn op voetballend vermogen. Daarnaast blijft het geoorloofd om een beperkt aantal spelers, die maximaal 

1 jaar ouder zijn, in een lagere leeftijdscategorie als zogenaamde dispensatiespeler in te delen. Dus 

bijvoorbeeld een O10-speler mag als dispensatiespeler bij de O9 meedoen. Bij 6x6 mag er maximaal 1 

dispensatiespeler meedoen, bij 8x8 zijn dat er max. 2 en bij 11x11 max. 3.  

  

Indeling 2022-2023: Algemeen   

Komend seizoen gaan we van start met 6 teams in de leeftijdscategorieën JO8, JO10, JO11, JO13, JO17 en 

JO19. Daarnaast hebben we een mooie groep van wel 17 kabouters die om de week op zaterdag een 

training krijgen van Mark Stobbe met ondersteuning van de ouders. Voor komend seizoen hebben we er 

eerst nog voor gekozen om deze groep nog geen wedstrijden te laten spelen, maar met deze grote groep 

zit het met de aanwas van nieuwe jonge spelers bij onze vereniging wel goed. Een mooi resultaat van de 

inspanning van o.a Leffert de Bos als leider.   
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JO19 

Het afgelopen seizoen heeft de JO19 van 2021-2022 een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Dit zorgt 

ervoor dat bijna deze gehele selectie de overstap gaat maken naar de B-selectie. Omdat we het wel 

belangrijk vinden dat we als vereniging een JO19 hebben, is in overleg besloten om de JO17 van seizoen 
2021-2022 in zijn geheel door te schuiven naar de JO19 competitie. Deze groep, aangevuld met twee 

toppers uit het huidige JO19 maakt dat we er van overtuigd zijn dat we er met deze groep een mooi 

voetbaljaar van gaan maken.   

  

  

 Read Swart  JO19-1    

  

Jarno Jousma  Mark Holkema  

Wesley Achtien  Jurre Schotanus  

Jesse Kingma  Jarno Oostenbrug  

Marnix Kingma  Remco de Vries  

Julian van der Weide  Bjern de Vries (k)  

Hidde Schepers  Ties Lok  

Tjardo Bos  Jesper Laan  

Dennis van der Meulen  Mika Oosterwoud  

Camiel Gonlag  Take Gerbens  

  

    

  

De JO17  

Ook voor de JO17 van komend seizoen gaat op dat deze zal bestaan uit de volledige groep van de JO15 van 

seizoen 2021-2022. Dit team bestaat namelijk uit twee groepen qua bouwjaar, waarvan beide groepen te 
klein zijn om afzonderlijk een volledig team mee te vormen. Samen zijn ze een groep van 18 spelers en dus 

perfect om de competitie mee aan te vangen.   

  

 Read Swart JO17-1    

  

 Levi Ranzijn  Hidde Klitsie  

 Jarno Stoelwinder  Doede Atsma  

 Frank Joustra  Luca Domingos Fidalgo  

 Matthys Jongsma  Laura de Vries  

 Gjalt Oosterhof  Hidde van der Meer    

 Sven Hornstra  Ruben Smid  

 Sil Brandsma (k)  Thys van Zwieten  

Jorn vd Meer  Jelmer Heida Tymon 

Zoetendal  Max Kerkhof  
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De JO13 

Voor de indeling van de JO13 moest de grootste puzzel gelegd worden. De huidige JO12 bestaat 
momenteel namelijk maar uit 11 spelers en dit is te weinig om de stap te kunnen maken naar de JO13 

aangezien deze aanvangt in een 11x11 competitie. Als bestuur zagen we dit probleem al enige tijd 

aankomen en daarom zijn wij de gesprekken aangegaan met Mildam om samen te kijken of hier een 

oplossing voor was. Ook Mildam had namelijk een vergelijkbaar probleem en kon ook niet genoeg spelers 

bij elkaar krijgen om een JO13 team mee in te schrijven. Na diverse overleggen, waarbij uiteraard ook de 
leiders en ouders van de spelers meegenomen zijn, hebben we besloten om de samenwerking aan te 

gaan en voor komend seizoen een gezamenlijk team in te schrijven. Hieronder zijn de spelers terug te 

vinden die namens onze vereniging deel gaan uit maken van dit gecombineerde team.   

  

 JO13-1    

  

Jesper Bakker  Julian Bosscher  

Noam Smid  Daan de Groot  

Thomas Laan  Jesper de Graaf  

Tieme Popma  Ellian de Boer  

Laurenz Bokelaar  Patrick Somberg  

  

    

    

  

De JO11  

Het team van Sander van Driesten gaat ook komend seizoen gezamenlijk verder. Wel is er de uitdaging 
bijgekomen dat ze komend seizoen zullen gaan spelen in 8x8 competitie. Omdat de groep uit slechts 7 

spelers bestaat zal dit in de praktijk betekenen dat er ondersteuning zal gaan komen van zowel bovenaf in 

de vorm van spelers van de JO1 als van onderaf in de vorm van spelers van JO11. Daarnaast hopen we 

ook nog dat er nieuwe spelers bij gaan komen, om zo ook de basis verder te versterken. Al met al hebben 

we er alle vertrouwen in dat we ook bij de JO11 een mooi voetbaljaar tegemoet gaan.   

  

JO11-1  

  

  

Stan Adema  Brend de Jong  

Seif van Gerwen  Roan de Jong  

Daan van Driesten  Jelle Koen  

Silvester Bokelaar    

  

 

 

 

 

 

 

De JO10 
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Voor de JO10 van komend seizoen gaat op dat deze zal bestaan uit het team van Geert Bosscher. De 

groep is weer een jaartje ouder, dus is de stap van JO9 naar JO10 een logische. De groep heeft het 
afgelopen jaar een mooie ontwikkeling op voetbalgebied doorgemaakt, dus we zijn erg benieuwd hoe ze 

het komende seizoen deze ontwikkeling verder door gaan trekken.   

  

JO10-1  

  

  

Geert Dekens  Finn Bosscher  

Tieme de Vries  Wout Adema  

Styan de Vries  Cesar Zijlstra  

Brent Dam    

  

De JO8  

Het team van trainers Melle van der Wal en Jan Harm Nutterts hebben een prachtige voetbalseizoen 

achter de rug, waarbij de ene overwinning na de andere werd behaald. Nu de spelers allen weer een 

jaartje ouder zijn geworden is het dus een logische stap om te kijken of ze het als JO8 net zo goed gaan 
doen in 6X6 competitie.…..  

  

JO8-1  

  

  

Stan van der Meer  Sten Nutterts  

Merijn Beukema  Hessel Veenema  

Niek Born  Ferre van der Wal  

  

  

  

    


