
VOORLOPIGE INDELING SEIZOEN 2020-2021
Versie 01 - 20 juni 2020

20 juni 2020



SPELERS KLEINE ROOIE VOGELS

Zinedine Badouri Phyllon Soufi Chiel Van den Berg

Morris van de Geest Jaap de Graaf Joep van Diermen

Seph Werrie Nick de Graaf Joep van Valkenhoef

Finn Bos Sven Duikhuizen Tim Bos

Remi van den Hoogen Viggo Hop

Zinedine Chaiat Finn Ruizendaal

Darian Abdi Ties de Graaf

Ruben Beekhuis Jort de Graaf

Mees van de Groep Levi Duijst

Sem De Graaf Jasper Heinen

Opmerkingen: Extra informatie:

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelwijze: 4 tegen 4

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

De start van de wedtrijden en trainingen wordt op een later tijdstip gecommuniceerd. Informatie  4 tegen 4: Selecteer 1 van onderstaande links

Wedstrijdvorm

Wat kan en wil de O6/O7-speler

Rol spelbegeleider

Rol Ouder-Verzorger

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17737/infographic-4-tegen-4
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o7-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2


VOORLOPIGE INDELING ONDER 8

TEAM jo8-1 - SELECTIE TEAM jo8-2 - SELECTIE

jo8-1.01 Arie Heinen jo8-2.01 Tim van de Groep

jo8-1.02 Sirac Suleyman Bacaksiz jo8-2.02 Lars van de Vuurst

jo8-1.03 Sven Koelewijn jo8-2.03 Owen Poort

jo8-1.04 Enzo Koelewijn jo8-2.04 Noa Bos

jo8-1.05 Henri Hopman jo8-2.05 Max Heek

jo8-1.06 Mark Broer jo8-2.06 Dave de Graaf

jo8-1.07 Abe van Barneveld jo8-2.07 Sammy Donker

jo8-1.08 Lars Muijs jo8-2.08 Tim Beekhuis

jo8-1.09 jo8-2.09

jo8-1.10 jo8-2.10

jo8-1.11 jo8-2.11

jo8-1.12 jo8-2.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle nieuwe leden en onder 8 kinderen zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 6 tegen 6 -> 5 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/4 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  6 tegen 6: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O8/O9-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol spelbegeleider

Rol trainer-Coach

Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o9-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 8

TEAM jo8-3 - NIET SELECTIE TEAM jo8-4 - NIET SELECTIE TEAM jo8-5 - NIET SELECTIE

jo8-3.01 Thijs Beekhuis jo8-4.01 Fabiano Ost jo8-4.01 Luka Korlaar

jo8-3.02 Mats de Graaf jo8-4.02 Nolan de Graaf jo8-4.02 Manuel de Graaf

jo8-3.03 Ege Isik jo8-4.03 Siem de Graaf jo8-4.03 Nathan Hop

jo8-3.04 Mick van den Hoek jo8-4.04 Gerrit de Graaf jo8-4.04 Roan Jongerden

jo8-3.05 Tristan de Graaf jo8-4.05 Jenz Van Twillert jo8-4.05 Sylvan Koelewijn

jo8-3.06 Caiden Heuberger jo8-4.06 Luuk Jacobs jo8-4.06 Xavi Vedder

jo8-3.07 Zeger van Twillert jo8-4.07 Patryk Zalas jo8-4.07 Zain Aeyobi 

jo8-3.08 jo8-4.08 jo8-4.08

jo8-3.09 jo8-4.09 jo8-4.09

jo8-3.10 jo8-4.10 jo8-4.10

jo8-3.11 jo8-4.11 jo8-4.11

jo8-3.12 jo8-4.12 jo8-4.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle nieuwe leden en onder 8 kinderen zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 6 tegen 6 -> 5 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/4 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  6 tegen 6: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O8/O9-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol spelbegeleider

Rol trainer-Coach

Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o9-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 9

TEAM jo9-1 - SELECTIE TEAM jo9-2 - SELECTIE TEAM jo9-3 - NIET SELECTIE TEAM jo9-4 - NIET SELECTIE

jo9-1.01 Finn de Graaf (K) jo9-2.01 Tijn de Graaf jo9-3.01 Maarten Bos jo9-4.01 Mathijs Knol

jo9-1.02 Siem Hopman jo9-2.02 Boaz van de Groep jo9-3.02 Aart van de Groep jo9-4.02 Desley Hagenbeuk

jo9-1.03 Jesse van der Kleij jo9-2.03 Sjors ter Beek jo9-3.03 Job Dijkhuizen jo9-4.03 Ruben Bout

jo9-1.04 Nick Poort jo9-2.04 Jesse Hopman jo9-3.04 Dani de Harder jo9-4.04 Xavi Jansen

jo9-1.05 Geert Beekhuis jo9-2.05 Florian van de Groep jo9-3.05 Henk van de Groep jo9-4.05 Wesley Hartog

jo9-1.06 Milan Heinen jo9-2.06 Job de Graaf jo9-3.06 Sam Veltman jo9-4.06 Jona Bos

jo9-1.07 Julian van den Dikkenberg jo9-2.07 Jaan de Graaf jo9-3.07 Lars Goijert jo9-4.07 Xander Bos

jo9-1.08 Abram de Graaf jo9-2.08 Rik Huijgen jo9-3.08 Deniz Yilmaz jo9-4.08 Sam Romkes

jo9-1.09 Rivo Oldekamp jo9-2.09 Roël Malestein jo9-3.09 jo9-4.09 Jaylen Stenekes

jo9-1.10 jo9-2.10 jo9-3.10 jo9-4.10

jo9-1.11 jo9-2.11 jo9-3.11 jo9-4.11

jo9-1.12 jo9-2.12 jo9-3.12 jo9-4.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 6 tegen 6 -> 5 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/4 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  6 tegen 6: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O8/O9-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol spelbegeleider

Bij voldoende nieuwe aanmeldingen zal Ijsselmeervogels een extra team opstarten om zo de Rol trainer-Coach

spelers zo veel mogelijk te laten voetballen. Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o9-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 10

TEAM jo10-1 - SELECTIE TEAM jo10-2 - SELECTIE TEAM jo10-3 - SELECTIE

jo10-1.01 Jefta Nagel (K) jo10-2.01 Dave Ruizendaal (K) jo10-3.01 Kristan Salomonson (K)

jo10-1.02 Joep Vierboom jo10-2.02 Job van de Groep jo10-3.02 Jason Scholten

jo10-1.03 Milan de Smet jo10-2.03 Jens Ruizendaal jo10-3.03 Stijn van den Berg

jo10-1.04 Pascal Bos jo10-2.04 Just Horden jo10-3.04 Liam Muijs

jo10-1.05 Quinn Ebing jo10-2.05 Matteo Digristina jo10-3.05 Boaz Duijst

jo10-1.06 Kai de Graaf jo10-2.06 Rowan Muijs jo10-3.06 Evan de Graaf

jo10-1.07 Ryan Poort jo10-2.07 Freek Hoogervorst jo10-3.07 Imran Chidar

jo10-1.08 Daniël Rack jo10-2.08 Gino Prins jo10-3.08 Haroun Chidar

jo10-1.09 jo10-2.09 jo10-3.09

jo10-1.10 jo10-2.10 jo10-3.10

jo10-1.11 jo10-2.11 jo10-3.11

jo10-1.12 jo10-2.12 jo10-3.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 6 tegen 6 -> 5 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/4 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  6 tegen 6: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O10/O11-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol spelbegeleider

Rol trainer-Coach

Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o11-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 10

TEAM jo10-4 - NIET SELECTIE TEAM jo10-5 - NIET SELECTIE

jo10-4.01 Davi Hop jo10-2.01 Reda Sami

jo10-4.02 Teun Nagel jo10-2.02 Vince van Dunschoten

jo10-4.03 Teake van de Geest jo10-2.03 Roy Behrens

jo10-4.04 Finn de Graaf jo10-2.04 Ryan Koelewijn

jo10-4.05 Juda Dijkhuizen jo10-2.05 Roan van Dusschoten

jo10-4.06 Jim ter Haar jo10-2.06 Dean El Karraz

jo10-4.07 Daan Hopman jo10-2.07 Sven Goijert

jo10-4.08 Abdallah Abubakar jo10-2.08 Levi Estie

jo10-4.09 jo10-2.09

jo10-4.10 jo10-2.10

jo10-4.11 jo10-2.11

jo10-4.12 jo10-2.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 6 tegen 6 -> 5 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/4 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  6 tegen 6: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O10/O11-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol spelbegeleider

Rol trainer-Coach

Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o11-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 11

TEAM jo11-1 - SELECTIE TEAM jo11-2 - SELECTIE TEAM jo11-3 - NIET SELECTIE TEAM jo11-4 - NIET SELECTIE

jo11-1.01 Tom Donselaar (K) jo11-2.01 Stan de Graaf (K) jo11-3.01 Sam van Diermen (K) jo11-4.01 Luca Teters

jo11-1.02 Mohammad Sadia jo11-2.02 Sion Schuit jo11-3.02 Damian Koelewijn jo11-4.02 Juda Heek

jo11-1.03 Cas ter Haar jo11-2.03 Dinand Koelewijn jo11-3.03 Noah Zoer jo11-4.03 Justus Bos

jo11-1.04 Luuk de Roos jo11-2.04 Daan Hartog jo11-3.04 Kick de Graaf jo11-4.04 Samer Alsharbaji

jo11-1.05 Boaz Kok jo11-2.05 Milan Korlaar jo11-3.05 Max Koelewijn jo11-4.05 Julian Bos

jo11-1.06 Lucas de Graaf jo11-2.06 Roan Salomonson jo11-3.06 Daan van den Berg jo11-4.06 Quinn Hartog

jo11-1.07 Tarik Arslan jo11-2.07 Ozcan ibis jo11-3.07 Sem Faas jo11-4.07 Raul Gabriel Munteanu

jo11-1.08 Ayoeb Lamkadmi jo11-2.08 Duko van Nieuwamerongen jo11-3.08 Sem Hopman jo11-4.08 Ali Moeid Sobhy Alghobeishy

jo11-1.09 Ties de Graaf jo11-2.09 Mick van den Hoogen jo11-3.09 Nicolas Jansen jo11-4.09 Dinand van de Mheen 

jo11-1.10 jo11-2.10 jo11-3.10 jo11-4.10

jo11-1.11 jo11-2.11 jo11-3.11 jo11-4.11

jo11-1.12 jo11-2.12 jo11-3.12 jo11-4.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 8 tegen 8 -> 7 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/2 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  8 tegen 8: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O10/O11-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol trainer-Coach

Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19965/knvb-infographic-spelregels-8-tegen-8
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o11-speler
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 12

TEAM jo12-1 - SELECTIE TEAM jo12-2 - SELECTIE TEAM jo12-3 - NIET SELECTIE

jo12-1.01 Yari van de Groep (K) jo12-2.01 Daan Vermeer (K) jo12-3.01 Lars Zwaan

jo12-1.02 Daan van de Groep jo12-2.02 Pieter Duijst jo12-3.02 Thom van Dusschoten

jo12-1.03 Daniel Koelewijn jo12-2.03 Rodyn Lau jo12-3.03 Juliaan Malestein

jo12-1.04 Wessel Ruizendaal jo12-2.04 Tijmen de Jong jo12-3.04 Jonathan Korlaar

jo12-1.05 Jayden Ruizendaal jo12-2.05 Jasper de Harder jo12-3.05 Marc de Harder

jo12-1.06 Elham Faizi jo12-2.06 Jesse Dijkhuizen jo12-3.06 Evan Motshagen

jo12-1.07 Jayden Keulen jo12-2.07 Jordi Koelewijn jo12-3.07 Joas Motshagen

jo12-1.08 Wessel Bos jo12-2.08 Christiaan Kollen jo12-3.08 Niek Beekhuis

jo12-1.09 Tolgahan Alay jo12-2.09 Nout Levering jo12-3.09 Storm Koelewijn

jo12-1.10 jo12-2.10 jo12-3.10

jo12-1.11 jo12-2.11 jo12-3.11

jo12-1.12 jo12-2.12 jo12-3.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 8 tegen 8 -> 7 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1/2 veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  8 tegen 8: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O12/O13-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Rol trainer-Coach

Rol Ouder-Verzorger

Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19965/knvb-infographic-spelregels-8-tegen-8
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o13-speler
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING ONDER 13

TEAM jo13-1 - SELECTIE TEAM jo13-2 - NIET SELECTIE TEAM jo13-3 - NIET SELECTIE

jo13-1.01 Levi de Graaf (K) jo13-2.01 Mees van de Groep jo13-3.01 Bram Dijkhuizen (K)

jo13-1.02 Marc de Graaf jo13-2.02 Wessel Ruizendaal jo13-3.02 Bastiaan Meester

jo13-1.03 Gio Koelewijn jo13-2.03 Mike Maasman jo13-3.03 Wilco Poort

jo13-1.04 Jesse de Graaf jo13-2.04 Rowan Ruizendaal jo13-3.04 Rijk Hop

jo13-1.05 Dani Ruizendaal jo13-2.05 Joaz van Twillert jo13-3.05 Bjorn Burgers

jo13-1.06 Thom Schaap jo13-2.06 Stan van de Geest jo13-3.06 Chiel Bos

jo13-1.07 Jos ten Berg jo13-2.07 Mohammad Nour Rajab jo13-3.07 Raman Alsayed

jo13-1.08 Joris Caan jo13-2.08 Chiel Hartog jo13-3.08 Kevin Koelewijn

jo13-1.09 Yorian Nijenhus jo13-2.09 Sepp de Graaf jo13-3.09 Moos Hendrikse

jo13-1.10 Esri de Harder jo13-2.10 Wesley Vedder jo13-3.10 Amero Rajab

jo13-1.11 Anil Yilmaz jo13-2.11 Janneke Jakma jo13-3.11 Rachid Sami

jo13-1.12 Jort van Abel jo13-2.12 Twan Hopman jo13-3.12 Mark Van Houttum

jo13-1.13 Mees den Hertog jo13-2.13 Lenny Koelewijn jo13-3.13 Boaz van de Groep

jo13-1.14 Arne de Ruiter jo13-2.14 Seth Bos jo13-3.14

jo13-1.15 jo13-2.15 jo13-3.15

jo13-1.16 jo13-2.16 jo13-3.16

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wedstrijdvorm

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O12/O13-speler

Rol Ouder-Verzorger

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o13-speler
https://www.knvb.nl/doe-mee/ouders


VOORLOPIGE INDELING ONDER 14

TEAM jo14-1 - SELECTIE TEAM jo14-2 - NIET SELECTIE

jo14-1.01 Luuk Hartog (K) jo14-2.01 Mike Behrens (K)

jo14-1.02 Remy van Veenendaal jo14-2.02 Heico Motshagen (K)

jo14-1.03 Bas van Diermen jo14-2.03 Maikel Hartog

jo14-1.04 Jan van de Geest jo14-2.04 William Hopman

jo14-1.05 Milan Duijst jo14-2.05 Daniel Kok

jo14-1.06 Justin Ruizendaal jo14-2.06 Efe Isik

jo14-1.07 Niels Huijgen jo14-2.07 Thijs Koelewijn

jo14-1.08 Timo Koelewijn jo14-2.08 Luca Hopman

jo14-1.09 Murat Karatas jo14-2.09 Aron Koelewijn

jo14-1.10 Thimo Bos jo14-2.10 Abdeljallil Soussi

jo14-1.11 Papys Nsingi jo14-2.11 Joëz van Twillert

jo14-1.12 Peter van de Geest jo14-2.12 Bas Lammers

jo14-1.13 Levi Dubbelman jo14-2.13 Henk ter Haar

jo14-1.14 Joshua Koelewijn jo14-2.14 Sven de Vries

jo14-1.15 jo14-2.15 Jathan Hopman

jo14-1.16 jo14-2.16 Karen Amirina

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wedstrijdvorm

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O14/O15-speler

Rol Ouder-Verzorger

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o15-speler
https://www.knvb.nl/doe-mee/ouders


VOORLOPIGE INDELING ONDER 15

TEAM jo15-1 - SELECTIE TEAM jo15-2 - NIET SELECTIE

jo15-1.01 Ivar Schaap (K) jo15-2.01 Ezra Nagel (K)

jo15-1.02 Pepijn Kurvers jo15-2.02 Nick Fischer

jo15-1.03 Sophie van Vugt jo15-2.03 Sven Beukers

jo15-1.04 Luc Nagel jo15-2.04 Tom Heijnen

jo15-1.05 Mohammet Omar jo15-2.05 Emin Ozturk

jo15-1.06 Abdullah Abdulkadir jo15-2.06 Isaak van de Geest

jo15-1.07 Winston Bos jo15-2.07 Peter Koelewijn

jo15-1.08 Ramin Hosseinian jo15-2.08 Luuk Hugenholtz

jo15-1.09 Seth Annink jo15-2.09 Yosuf Isik

jo15-1.10 Thijs Siep jo15-2.10 Fabian Huijgen

jo15-1.11 Levi Hopman jo15-2.11 Ruben Hopman

jo15-1.12 Shawn van Dasselaar jo15-2.12 Wilco Ruizendaal

jo15-1.13 Elias Faizi jo15-2.13 Enzo Muijs

jo15-1.14 Issam El-Khalki jo15-2.14 Daan Heinen

jo15-1.15 jo15-2.15

jo15-1.16 jo15-2.16

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wedstrijdvorm

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O14/O15-speler

Rol Ouder-Verzorger

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o15-speler
https://www.knvb.nl/doe-mee/ouders


VOORLOPIGE INDELING ONDER 16

TEAM jo16-1 - SELECTIE TEAM jo16-2 - NIET SELECTIE TEAM jo16-3 - NIET SELECTIE

jo16-1.01 Noak Verhoeven (K) jo16-1.01 Bram Hopman (K) jo16-1.01 Benjamin Jansen (K)

jo16-1.02 Bastian van Diermen jo16-1.02 Jim van Halteren (K) jo16-1.02 Jesse Hartog

jo16-1.03 Sem Scholten jo16-1.03 Nick Nagel jo16-1.03 Arjan Deijs

jo16-1.04 Jayden Todd jo16-1.04 Sam van Dusschoten jo16-1.04 Nathan Koelewijn

jo16-1.05 Damian Jansen jo16-1.05 Joppe Koelewijn jo16-1.05 Sven Burgers

jo16-1.06 Johan de Graaf jo16-1.06 Guus de Graaf jo16-1.06 Thomas Faas

jo16-1.07 Issam Ettaouil jo16-1.07 Raoul Hop jo16-1.07 Wessel ter Haar

jo16-1.08 Luca van Twillert jo16-1.08 Luka Meester jo16-1.08 Klaas van Doornik

jo16-1.09 Nathan de Graaf jo16-1.09 Martijn Beekhuis jo16-1.09 Damian van der Louw

jo16-1.10 Stijn Prenger jo16-1.10 Mick van de Geest jo16-1.10 Emre Tatas

jo16-1.11 Jan Duijst jo16-1.11 Jort Beekhuis jo16-1.11 Jermain van Tongeren

jo16-1.12 Joseph Timba jo16-1.12 Daan Visser jo16-1.12

jo16-1.13 Jente Jager jo16-1.13 Diego van den Hoek jo16-1.13

jo16-1.14 Prince Arku jo16-1.14 Stefano de Kruijf jo16-1.14

jo16-1.15 Samuël van ‘t Land jo16-1.15 jo16-1.15

jo16-1.16 jo16-1.16 jo16-1.16

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wedstrijdvorm

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O16/O17-speler

Rol Ouder-Verzorger

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o17-speler
https://www.knvb.nl/doe-mee/ouders


VOORLOPIGE INDELING ONDER 17

TEAM jo17-1 - SELECTIE

jo17-1.01 Joeri Vendel (k)

jo17-1.02 Hidde Barneveld (k)

jo17-1.03 Pascal Koelewijn

jo17-1.04 Gerwin van de Groep

jo17-1.05 Christiaan van de Vuurst

jo17-1.06 Jari Kok

jo17-1.07 Nando Fuentes

jo17-1.08 Lars van de Vuurst

jo17-1.09 Christian Heinen

jo17-1.10 Jaap Hop

jo17-1.11 Mattyn de Graaf

jo17-1.12 Amine El Amraoui

jo17-1.13 Dugary Monkou

jo17-1.14 Emmanuel Elias

jo17-1.15 Nasr-eddine Abo-amar

jo17-1.16 Thimar de Vries

Op de wedstrijddag gaat er standaard 1 keeper mee.

De andere keeper zal spelen in de jo19-2.

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wedstrijdvorm

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O16/O17-speler

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o17-speler


VOORLOPIGE INDELING ONDER 19

TEAM jo19-1 - SELECTIE TEAM jo19-2 - SELECTIE TEAM jo19-3 - NIET SELECTIE

jo19-1.01 Seth Reemst (K) jo19-2.01 Joel Kok jo19-3.01 Danos Korpadi (K)

jo19-1.02 Thomas Kamstra jo19-2.02 Kees Koelewijn jo19-3.02 Rik de Graaf

jo19-1.03 Christos Ibrahim jo19-2.03 Joost de Harder jo19-3.03 Rohan ter Beek

jo19-1.04 Alexander Hoeve jo19-2.04 Tristan Duijst jo19-3.04 Leon Schelling

jo19-1.05 Roelando Bigagli jo19-2.05 Ruben van Rooijen jo19-3.05 Piotr Grudziecki

jo19-1.06 Willem Bout jo19-2.06 Zeth van Halteren jo19-3.06 Diaz Oldekamp

jo19-1.07 Justin Ruizendaal jo19-2.07 Lammert de Graaf jo19-3.07 Gerwin Hop

jo19-1.08 Joyce Nsingi jo19-2.08 Daan van Diermen jo19-3.08 Jacky van Triest

jo19-1.09 Hudayfa Kissami jo19-2.09 Chris van Gugten jo19-3.09 Jaron ter Beek

jo19-1.10 Dani Vivié jo19-2.10 Kilian Korlaar jo19-3.10 Thijs van Diermen

jo19-1.11 Ibrahim Elkarti jo19-2.11 Jesse Hopman jo19-3.11 Tim van den Berg

jo19-1.12 Patrick Hijwegen jo19-2.12 Julian Koops jo19-3.12 Hugo Hagebeuk

jo19-1.13 Alphan Alay jo19-2.13 Wessel de Jong jo19-3.13 Job de Graaf

jo19-1.14 Beau Pijl jo19-2.14 Sven Malenstein jo19-3.14

jo19-1.15 Nurettin Cukadar jo19-2.15 Mohamed Nassereddine Elkarti jo19-3.15

jo19-1.16 Abdul Kahraman jo19-2.16 Pascal Zwaan jo19-3.16

jo19-1.17 Stan Beune jo19-2.17 jo19-3.17

jo19-1.18 Jovanne Francis jo19-2.18 jo19-3.18

jo19-1.19 Anwar Fontoge 

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Peter van Diermen - hoofdopleidingen@ijsselmeervogels.nl Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wedstrijdvorm

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O19-speler

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o19-speler


VOORLOPIGE INDELING jo9-5m / mo11-1 / mo11-2 / mo13-1

TEAM jo9-5m TEAM mo11-1 TEAM mo11-2 TEAM m013-2

jo9-5m.01 Celeste Malestijn mo11-1.01 Jael Korlaar(K) mo11-2.01 Mila de Feijter mo13-1.01 Lotte Kocken

jo9-5m.02 Geneviéve Kocken mo11-1.02 Elin Korlaar mo11-2.02 Xiomare Martherus mo13-1.02 Judith van de Geest

jo9-5m.03 Jael Versteeg mo11-1.03 Maud van Leeuwen mo11-2.03 Liz van Barneveld mo13-1.03 Milou Bolink

jo9-5m.04 Vienna Heijnen mo11-1.04 Jade Kok mo11-2.04 Amber Koelewijn mo13-1.04 Sabine Huijgen

jo9-5m.05 mo11-1.05 Tatum Malestein mo11-2.05 Lisa van Acherberg mo13-1.05 Emmely Heinen

jo9-5m.06 mo11-1.06 Esmee Ruizendaal mo11-2.06 Caitlin Koelewijn mo13-1.06 Skye Koelewijn

jo9-5m.07 mo11-1.07 Jessica Lamberts mo11-2.07 Serra Yelmer mo13-1.07 Fay Polhout

jo9-5m.08 mo11-1.08 Emma Schaap mo11-2.08 Lisa Heinen mo13-1.08 Isabella Koelewijn

jo9-5m.09 mo11-1.09 Leviena Malestein mo11-2.09 Bobby Bauman mo13-1.09 Jasmijn Van De Groep

jo9-5m.10 mo11-1.10 mo11-2.10 mo13-1.10

jo9-5m.11 mo11-1.11 mo11-2.11 mo13-1.11

jo9-5m.12 mo11-1.12 mo11-2.12 mo13-1.12

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Extra informatie jo9-5m: Extra informatie mo11-1/mo11-2/mo13-2: Opmerkingen: 

Speelwijze: 6 tegen 6 -> 5 spelers en 1 keeper Speelwijze: 8 tegen 8 -> 7 spelers en 1 keeper Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden.

Speelveld: 1/4 veld Speelveld: 1/2 veld De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie 

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Informatie  6 tegen 6: Informatie  8 tegen 8: Deze indeling is voorlopig.

Selecteer 1 van onderstaande links Selecteer 1 van onderstaande links We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt.

Wedstrijdvorm Wedstrijdvorm "Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom.

Wat kan en wil de O8/O9-speler Wat kan en wil de O10/O11-speler Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd.

Rol spelbegeleider Rol trainer-Coach

Rol trainer-Coach Rol Ouder-Verzorger

Rol Ouder-Verzorger Sportiviteit tijdens de wedstrijd

Sportiviteit tijdens de wedstrijd Spelregelboekje

Spelregelboekje

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/12343/infographic-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19965/knvb-infographic-spelregels-8-tegen-8
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o9-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o11-speler
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/10605/infographic-spelbegeleider-6-tegen-6
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19973/knvb-infographic-trainer-coach
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19977/knvb-infographic-ouder-2
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/14643/infographic-sportiviteit
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/17950/spelregelboekjes-pupillenvoetbal


VOORLOPIGE INDELING jo9-5m / mo11-1 / mo11-2 / mo13-1

TEAM m013-1 TEAM mo15-1 TEAM mo19-1

mo13-1.01 Kyona Westerveld(K) mo15-1.01 Nino ter Haar (K) mo19-1.01 Daphne Koelewijn(K)

mo13-1.02 Nova de Graaf mo15-1.02 Loïs Kooloos mo19-1.02 Lise Priem

mo13-1.03 Mila de Graaf mo15-1.03 Gerrianne de Graaf mo19-1.03 Samantha Zijl

mo13-1.04 Tessa Deijs mo15-1.04 Lindy Bolink mo19-1.04 Sam Koelewijn

mo13-1.05 Anne Sophie Koelewijn mo15-1.05 Manù Schuit mo19-1.05 Tessa Koelewijn

mo13-1.06 Esmée Fischer mo15-1.06 Emma Muijs mo19-1.06 Nikki Meester

mo13-1.07 Mia Beukers mo15-1.07 Caithlin Brobbel mo19-1.07 Noelle Bos

mo13-1.08 Esmee Zwaan mo15-1.08 Cherelle Blokhuis mo19-1.08 Alice van Diermen

mo13-1.09 Floortje Korlaar mo15-1.09 Karen de Graaf mo19-1.09 Tirza Koelewijn

mo13-1.10 Charlotte Beekhuis mo15-1.10 Judith Scholten mo19-1.10 Rebecca Muijs

mo13-1.11 Gili Hendriks mo15-1.11 Gerlinde Koelewijn mo19-1.11 Whitney Koelewijn

mo13-1.12 Japke Korlaar mo15-1.12 Julia Heinen mo19-1.12 Britt Pijpers

mo13-1.13 Chelsea de Vos mo15-1.13 Celine Koiter mo19-1.13 Elisa van de Geest

mo13-1.14 Ylena Klijn mo15-1.14 mo19-1.14

mo13-1.15 mo15-1.15 mo19-1.15

mo13-1.16 mo15-1.16 mo19-1.16

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: Extra informatie:

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden. Speelwijze: 11 tegen 11-> 10 spelers en 1 keeper

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie Speelveld: 1 heel veld

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig. Informatie  11 tegen 11: Selecteer 1 van onderstaande links

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Wedstrijdvorm

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom. Wat kan en wil de O13-speler

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd. Wat kan en wil de O15-speler

Wat kan en wil de O19-speler

Rol Ouder-Verzorger

20 juni 2020

https://www.knvb.nl/downloads/bestand/20653/infographic-11-tegen-11
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o13-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o15-speler
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-per-leeftijdscategorie/o19-speler
https://www.knvb.nl/doe-mee/ouders


VOORLOPIGE INDELING mo17-1 / dames 7v7 / dames 2 / dames 1

TEAM dames 1 TEAM dames 2 TEAM dames 7 tegen 7

dames.01 Cynthia de Graaf (K) dames2-1.01 Milou Blokhuis (K) dames_7-7.01 Maria de Graaf

dames.02 Angela van de Groep dames2-1.02 Evita de Graaf dames_7-7.02 Cynthia Brinkman

dames.03 Sabrine Bos dames2-1.03 Birthe Koelewijn dames_7-7.03 Talitha van Eeden

dames.04 Joyce Hartog dames2-1.04 Bianca de Graaf dames_7-7.04 Gerdine Muys

dames.05 Nadia Hartog dames2-1.05 Yael Kootstra dames_7-7.05 Angela Hopman-Severijnse

dames.06 Shanice van Kampen dames2-1.06 Nina de Graaf dames_7-7.06 Emma van Eeken

dames.07 Lotte van Diermen dames2-1.07 Britt de Graaf dames_7-7.07 Janique ter Beek

dames.08 Thessa de Kruijf dames2-1.08 Willemiek Korlaar dames_7-7.08 Jolanda de Graaf

dames.09 Naomi Vermeer dames2-1.09 Femke Hop dames_7-7.09 Marissa van de Groep

dames.10 Melany Van Gelder dames2-1.10 Teniqua Klijn dames_7-7.10 Margreet Bos

dames.11 Rianne Heek dames2-1.11 Joanne de Jong dames_7-7.11

dames.12 Esra van de Groep dames2-1.12 Myrthe Peet dames_7-7.12

dames.13 Myra Roding dames2-1.13 Amber van Kooy dames_7-7.13

dames.14 Lotte Meester dames2-1.14 Claudia Boezewinkel dames_7-7.14

dames.15 Romy Van Halteren dames2-1.15 dames_7-7.15

dames.16 dames2-1.16 dames_7-7.16

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

Opmerkingen: 

Voor alle (nieuwe) leden zal er een ouderavond gehouden worden.

De datum van de ouderavond is nog niet bekend. U wordt per email of in een volgende versie 

van de voetbalgids op de hoogte gehouden van het exacte datum en tijdstip.

Deze indeling is voorlopig.

We streven er naar dat iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt.

"Lagere"/jongere teams helpen "hogere"/oudere teams en in principe niet andersom.

Trainers/leiders en trainingstijden worden op een later tijdstip gecommuniceerd.

20 juni 2020



INDELING G-TEAMS

TEAM G-Team TEAM G-Team Jeugd

gteam.01 Alexander van Doornik gj.01 Mats Dirkx

gteam.02 Anne Kok gj.02 C. de Graaf

gteam.03 Arnold Evers gj.03 Dylan Kuyp

gteam.04 Hendrik-Jan Vedder gj.04 J. Vegt

gteam.05 Henk-Anton Koelewijn gj.05 Jan Vastenhouw

gteam.06 Jan-Hendrik van Twillert gj.06 S. Prinsen

gteam.07 Klaas de Graaf gj.07 Nick Bergsma

gteam.08 Lammert de Graaf gj.08 Ruben van harten

gteam.09 Lammert de Graaf gj.09 Giovanni Alblas

gteam.10 Lotte Wassink gj.10 Pascal de Feijter

gteam.11 Peter Salters gj.11 Hrash Malian

gteam.12 Walter de Graaf gj.12 Julia Ruizendaal

gteam.13 William van Doornik gj.13 Jesse Heek

gteam.14 Youri Klaver gj.14 Menro Ketting

gteam.15 Joop van Dijk gj.15 Daniel van As

gteam.16 Vincent Roos gj.16 Micha Van kwawegen

gteam.17 Jaap Klaus Hartog gj.17

gteam.18 gj.18

gteam.19 gj.19

gteam.20 gj.20

Voor correspondentie over de indeling van bovenstaande teams verwijzen wij u naar: 

Esmeralda van Halteren - e.vanhalteren@ijsselmeervogels.nl

20 juni 2020


