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Met dit infoboekje willen we laten zien 

wie we zijn, wat we doen en vooral hóe 

we dit doen. Natuurlijk, we zijn een voet-

balvereniging. Maar hoe gaat het er bij 

ons aan toe, wat vinden we belangrijk? En 

lijkt onze club jou wat?

Read Swart is een ambitieuze dorpsclub. 

Momenteel telt onze vereniging zo’n 280 

leden en ongeveer 150 vrijwilligers. In 1929 

is onze club opgericht. We bestaan dus al 

zo’n 80 jaar!

Read Swart heeft ondanks de noodzakelijke 

professionalisering altijd het karakter van 

een vriendenclub weten te behouden. Daar 

zijn we trots op. Toch hebben we ook am-

bities. Onze missie is, om zowel op sportief 

als op organisatorisch gebied de kwaliteit 

en kwantiteit binnen onze club te verhogen, 

met als resultaat, dat het eerste elftal promo-

veert van de vierde naar de derde klasse en 

we deze klasse kunnen behouden. 

Op welke manier willen we dit bereiken? Een 

goede accommodatie vinden we belang-

rijk. Enkele jaren geleden zijn ons clubhuis 

en de kleedkamers grondig gerenoveerd. 

En er staan meer bouwplannen op stapel. 

Daarnaast zijn we bezig met het ontwikke-

len van een jeugdplan. De jeugd is immers 

de toekomst! Ook willen we een beleidsplan 

opstellen voor trainers en leiders en neemt 

sponsoring en merchandising een steeds be-

langrijke plaats in.

Hoe het verder reilt en zeilt binnen onze ver-

eniging lees je in dit infoboekje. Mocht je na 

het lezen van dit boekje nog vragen hebben, 

kom dat gerust een keertje langs.

Tot ziens bij Read Swart!

Welkom bij v.v. Read Swart
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Clubhuis de Jister

De Jister is het begin en eindpunt van onze 

leden. De Jister staat voor gezellig en ver-

trouwd. Het is de plek waar leden, oud-

leden, supporters, sponsors of toevallige 

bezoekers elkaar treffen. Men kan er zeven 

dagen per week terecht voor een praatje, 

wat eten en drinken. In en rond de Jister vin-

den nogal wat evenementen plaats; reünies, 

Sinterklaasfeesten, spelmiddagen, disco’s, 

kaderavonden, nieuwjaarsborrels en wat al 

niet meer. 

De Jister is eigendom van Read Swart. Eind 

jaren zeventig is het door leden van Read 

Swart zelf gebouwd. In 2005 hebben even-

eens vele vrijwilligers zich ingezet voor een 

grondige verbouwing. Er is een mooie fo-

towand gemaakt, de bar is verplaatst naar 

het midden van de kantine, de keuken is 

vernieuwd en de inrichting is drastisch ver-

anderd.

Voor de Jister bevindt zich het hoofdveld. 

Verder beschikt Read Swart over nog een 

wedstrijdveld en een trainingsveld waarvan 

de verlichting in 2007 is vernieuwd. In 2004 

zijn er tevens nieuwe kleedboxen gebouwd 

met nieuwe douches. Ook is er een speel-

tuintje gerealiseerd naast het hoofdveld en 

is het parkeerterrein tussen Read Swart en 

korfbalvereniging Kinea vernieuwd.

           Read Swart vóór 1929
       Wist je dat Read Swart eigenlijk al 
vóór 1929 bestond? Er werd in De Knipe 
zelfs voor 1924 al in clubverband ge-
voetbald. Enkele voorlopers van Read 
Swart zijn “Knijpe” en “DDC”. DDC staat 
voor de drie dorpen combinatie, een com-
binatie van de dorpen ’t Meer, de Bene-
den Knipe en Langezwaag. Na vijf jaar 
is Read Swart officieel opgericht, op 
dinsdagavond 27 augustus 1929 in het 
café van Jan Abes de Vries.
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Vrijwilligers

Wij helpen elkaar een handje

Of je nu een organisatietalent bent, je van 

gezelligheid en mensen houdt, of je juist be-

zig wilt houden met het inhoudelijke voet-

bal, zolang je iets hebt met Read Swart, is er 

voor iedereen wel een manier om je steentje 

bij te dragen binnen de club. Zonder vrijwil-

ligers immers geen voetbal. 

Read Swart kan momenteel rekenen op on-

geveer 150 enthousiaste vrijwilligers, die 

zich op verschillende manieren inzetten 

voor de club. Zo is er de kantinecommis-

sie. Deze groep mensen zorgt ervoor dat 

onze gasten en leden na een potje voetbal 

iets kunnen eten en drinken in de gezel-

lige sportkantine. De schoonmaakcommis-

sie ziet erop toe dat de toiletten, douches 

en kleedruimtes worden schoongemaakt. 

De activiteitencommissie brengt een stukje 

gezelligheid rondom het voetbal door ac-

tiviteiten te organiseren voor jong en oud, 

óók buiten het voetbalseizoen. Dan is er een 

jeugd- en seniorencommissie bestaande uit 

de leiders, trainers en scheidsrechters. Onze 

onderhoudsgroep wordt regelmatig opge-

trommeld, wanneer er iets gedaan moet 

worden aan het onderhoud van de accom-

modatie of velden. De sponsorcommissie 

onderhoudt de contacten met onze spon-

soren, is aanspreekpunt voor nieuwe spon-

soren en verzorgt de merchandising van de 
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          Keert Uw Tegenstanders

Vroeger heette Read Swart “Keert Uw 

Tegenstanders”. Een leuke naam, maar 

de afkorting lijkt nergens op. Toen de club 

officieel ging deelnemen aan de competi-

tie, gebeurde dit onder de naam “Rood 

Zwart”. We weten niet meer hoe men 

aan die kleuren kwam. Pas na 1932 is de 

naam veranderd in “Read Swart”, omdat 

een club in het Oosten van Nederland al 

deze naam droeg.
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club. Onze Technische Commissie ziet toe 

op de kwaliteit van de teams. Verder hebben 

we vrijwilligers die de website up to date 

houden en ervoor zorgen dat ons weekblad 

‘Jisternijs’ elke dinsdag gevuld en wel door 

de leden gelezen kan worden. 

Dankzij deze inzet kunnen we kosten bespa-

ren en doen we wat we graag willen doen, 

namelijk voetballen…

Onze teams

Voetballen bij Read Swart betekent plezier, 

maar ook het ontwikkelen van je voetbal-

technische talenten en je sociale vaardig-

heden. Je speelt immers in teamverband 

en daarbij gaat het om verantwoordelijk-

heidsgevoel, kameraadschap en onderling 

respect.

Jong en oud kan voetballen bij Read Swart. 

Ons jongste spelende lid is momenteel vijf 

jaar. De oudste is 56 jaar oud. Bij het inde-

len van de teams wordt rekening gehouden 

met leeftijd en niveau.

Wanneer je er over denkt om bij ons te ko-

men voetballen, ben je van harte welkom 

om eens een paar keer op proef mee te trai-

nen, een wedstrijd te volgen en informatie 

in te winnen.
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De Jeugd

Read Swart is een dorpsvereniging met een 

sociaal karakter. Dankzij het enthousiasme 

van trainers, leiders en vrijwilligers is er voor 

de jeugdspelers op alle niveaus de aandacht 

die ze verdienen en worden ook de ouders 

betrokken bij de ontwikkeling van hun kin-

deren. 

Pupillen

De pupillen zijn goed vertegenwoordigd bij 

Read Swart. Het is een prachtig gezicht om 

op zaterdagmorgen te kijken naar de inge-

spannen gezichten van deze jonge kinde-

ren, tijdens het spelen van de wedstrijd. De 

ouders staan langs de kant om hun jonge 

kroost toe te juichen. Plezier staat voorop. 

Momenteel hebben we zeven teams met 

jonge spelers tot en met 12 jaar oud. Ze 

worden onderverdeeld in F-pups (6, 7 en 8 

jaar), E-pups (9-10 jaar) en D-pups (11-12 

jaar). In de winter spelen de pupillen in de 

Heerenveense Zaalcompetitie. 

De F-pupillen trainen van half november t/m 

eind februari in de zaal. De F-pupillen trai-

nen één keer per week. Vanaf de E-pupillen 

wordt er twee keer per week getraind.

De E en F-pupillen spelen in een zevental op 

een half veld en met kleine doelen. Vanaf de 

D-pupillen wordt er gespeeld met elftallen 

op een normaal voetbalveld. 
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Een speciale belevenis voor de F-pupillen is 

de pupil van de week. Wanneer het eerste 

elftal thuis speelt, mag de Pupil van de Week 

de aftrap van de wedstrijd verzorgen. 

Junioren

Wanneer de pupil eenmaal 13 jaar is gewor-

den, dan volgt de overstap naar de junio-

ren. Hier gaat het er serieuzer aan toe. Read 

Swart heeft vier juniorenteams, waarvan één 

meisjesteam. De indeling is als volgt: C-juni-

oren (13-14 jaar), B-junioren (15-16 jaar) en 

A-junioren (17-18 jaar). Alle teams trainen 

twee keer in de week en spelen op zaterdag 

een wedstrijd.

In de winterperiode wordt er niet gevoet-

bald. Wel worden er leuke activiteiten geor-

ganiseerd zoals spelmiddagen, speurtochten 

en discoavonden. Als het seizoen ten einde 

is, wordt dit bij de pupillen afgesloten met 

het jaarlijkse jeugdmixtoernooi. Het hoogte-

punt voor de ouders is nog altijd de wed-

strijd tegen de kinderen, waar het fanatisme 

van sommige ouders uit hun jonge jaren 

weer naar boven komt. 

De Senioren

Wanneer je als dame 16 jaar of ouder bent, 

speel je in een van onze seniorenteams. Jon-
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Staand, v.l.n.r.: Hendrik Stoelwinder, Gerard 

Bos, Henk van der Veer en Pieter Brouwer. 

Onder: Jaap Kootstra, Jan Theo Bergsma en 

Henkie van der Heide, het toen jongste lid.

Eerste F-pupillen

In het voorjaar van 1979 bracht Read 

Swart als één der eerste Friese clubs 

F-pupillen (6 en 7 jaar) in de competitie. 

Dit prille team speelt op een half veld 

met elk zeven spelers. 
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gens spelen vanaf hun 19e bij de senioren. 

Momenteel heeft Read Swart vijf heren-

teams en twee damesteams.

Heren

De A-selectie bestaat uit 18-20 spelers en de 

B-selectie uit 20-22 spelers. Uit deze selecties 

worden het 1e, 2e en 3e team samengesteld. 

Het 4e en 5e team zijn recreatieteams.

De trainingen zijn op dinsdag, woensdag 

en vrijdag en staan onder leiding van een 

deskundige hoofdtrainer. Gedurende het 

seizoen krijgen de A-junioren de mogelijk-

heid om ervaring op te doen binnen de A- 

en B-selectie.

Dames en meisjes

Voetbal mag van oudsher dan wel een man-

nensport zijn, de dames zijn bij Read Swart 

goed vertegenwoordigd! Vroeger speelden 

de dames tussen de jongens in een team, 

maar die tijd is geweest. Dit gebeurt nog 

wel bij de pupillen. Bij de junioren is er één 

meisjesteam. Bij de senioren zijn er twee 

teams. Het meisjesteam bestaat uit meisjes 

van 12 t/m 15 jaar oud.
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Dames 1 is een prestatieteam en Dames 2 

is een recreatieteam. De teams vullen elkaar 

prima aan en hebben al 30 jaar een promi-

nente plaats binnen de vereniging. De leef-

tijden zijn zeer gevarieerd. Vanaf ongeveer 

16 jaar t/m 40+! Dames 1 speelt een klasse 

hoger dan Dames 2 en trainen twee keer per 

week. 

De training op maandag is vooral gericht op 

conditiewerk. De groep is kleiner, dus er kan 

gerichter getraind worden. Op woensdag 

trainen de twee teams samen.

Zowel op het veld als daarbuiten hebben de 

dames het heel gezellig. Om het teamge-

voel te versterken gaan de dames af en toe 

met elkaar op stap en elk jaar wordt er met 

elkaar Sinterklaas gevierd.

Zaalvoetbal

Zaalvoetbal is leuk om naar te kijken en leuk 

om te doen. Het tempo in de zaal ligt hoger 

dan in het veld. De bal stuitert meer, dus 

het vergt goede techniek om de bal onder 

controle te krijgen. 

Read Swart heeft één seniorenzaalteam. Bij 

dit team staat gezelligheid en plezier voor-

op. De derde helft is bijna net zo belangrijk 

als de eerste en de tweede.

          Voetbalreglement 1929

Artikel 1: Contributie

Jongens onder de 14 jaar 5 cent per 

week, inleggeld 10 cent, ouderen 10 cent 

per week, inleg 25 cent. Diegene die in tien 

keer niet betaald heeft, wordt door het 

bestuur aangemaand te betalen. Voldoet 

hij niet hieraan, dan wordt hij gekrast als 

lid. Wil hij later weer lid worden dan moet 

hij eerst het achterstallige aanzuiveren 

en weer een kwartje inleg betalen. 

Artikel 2: Balbewaarder

Diegene die het dichtst bij het voetbal-

terrein woont, dient de bal in zijn bezit 

te hebben. Deze mag niet aan niet-leden 

afgegeven worden.

Artikel 3: Oefeningen

Zondagsmorgens van 10-12 uur is de 

voorgeschreven oefeningstijd. Ieder lid 

dient zooveel mogelijk dan te komen. 

Jongens op klompen worden geweerd. 

Zooveel mogelijk dient in het roode shirt 

gespeeld te worden.
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Bijna elke week strijdt dit team tegen an-

dere teams. Ze spelen zowel uit als thuis. 

De thuishaven is Sportstad Heerenveen. Een 

wedstrijd in de zaal duurt een uur, het team 

bestaat uit zeven spelers. Het zaalteam traint 

niet apart. De meeste spelers uit het team 

doen ook aan veldvoetbal en trainen dus al 

regelmatig.

Keepen bij Read Swart

Keepen is een vak apart. Wanneer je bij de 

F-jes speelt kun je ontdekken of het keepen 

iets voor jou is, want hier is geen vaste kee-

per. Bij toerbeurt sta je in het doel. 

Vanaf de E pupillen krijg je als keeper aparte 

keepertraining. Je moet snel kunnen reage-

ren, je durven laten vallen en ook nog eens 

je team kunnen aansturen om een zo goed 

mogelijke verdediging neer te zetten!

    “Nieuws uit Boven-Knijpe” 

(1933)

“Citroen, citroen, Read Swart is kampi-

oen!” Dit was het wat zondag j.l. de Read 

Swart mannen en aanhang zongen, want 

door een 4-1 zege op de D.O.G. reserves, 

en de nederlaag, welke S.N.V.V. te Mildam 

leed, kon Read Swart de kampioensvlag 

hijschen. 

De wedstrijd die, mede door den sterke 

wind, meest op eene helft van het terrein 

gespeeld werd, droeg een vriendschappe-

lijk karakter. Read Swart trapte af met 

den wind in den rug en weet hiervan te 

profiteren en alzoo een 3-0 voorsprong 

te behalen, waarmee de rust ingaat. Na 

de thee weten beide partijen eenmaal 

nog te scoren. 

Als dan scheidsrechter Hollander het 

einde fluit, klinkt een luid Hoera! Voor 

Read Swart. Des avonds had Read Swart 

haar jaarlijkse uitvoering van toneel, 

zang en voordrachten. De avond werd 

zeer gezellig doorgebracht en besloten 

met een dansje. Waar hier is gebleken, 

dat men voor Read Swart voelt en mee-

leeft, wil ik nog hieraan toevoegen: leden 

van Read Swart toont dat ge dit weet 

te waarderen en geen moeite zult sparen 

om uw vereeniging te doen bloeien. 

JOHs.
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Jisternijs & website

Dé manier om te communiceren met onze 

leden is via het Jisternijs. “Jister” omdat ons 

sportcomplex “De Jister” heet en “Nijs” om-

dat dit Fries is voor “Nieuws”. We zijn im-

mers een Friese voetbalclub. 

Het bestuur

Voorzitter:  René Kuipers, Hellingbaas 22, De Knipe

Secretaris:  Harry Steffens, Spinner 17, De Knipe

Penningmeester:  Jan van der Hoeff, Ds. Veenweg 149, De Knipe

Seniorensecretaris:  Anton Gerding, Tramweg 1, De Knipe

Jeugdsecretaris:  Roel Boonstra, Meijerweg 75, De Knipe

Accommodatiebeheer:  Wiebe de Bos, Meijerweg 153, De Knipe

PR en Communicatie: Ellen Dikland, Hellingbaas 4, De Knipe

Adres:  v.v. Read Swart, Jan Jonkmanweg 4, De Knipe

Postadres:  Harry Steffens, Spinner 17, 8456 HZ De Knipe

Ledenadminstr:  Joke Popma Hellingbaas 22, telefoon: 0513-623396

Website:  www.read-swart.nl 

Opgericht: 27 augustus 1929 

Daarnaast zijn we te vinden op internet.

Nieuwsgierig geworden? 

Via www.read-swart.nl kom je op onze site 

terecht.

           322 jaar besturen
Van de 27e augustus 1929 tot juni 
1979 hebben vijftig besturen van soms 
heel verschillende grootte (van 3-10 
personen) samen 322 jaar bestuurd, 
uitgevoerd door 42 verschillende men-
sen. De gemiddelde zittingsduur van 
deze 42 mensen in ongeveer 7,64 jaar, 
die van ereleden bijna 24 jaar. De club 
heeft in deze periode zeven voorzitters 
versleten. 
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Sponsoring

Sponsoring is niet meer weg te denken uit 

de maatschappij. Door stijgende exploita-

tiekosten, zoals de kosten van materialen, 

trainingen, energie en bondscontributies 

en het feit dat de gemeente meer verant-

woordelijkheid bij de verenigingen neerlegt, 

wordt ook Read Swart gedwongen om ex-

terne geldbronnen aan te boren. 

Dankzij de inzet van onze sponsorcommis-

sie kunnen we rekenen op zo’n zeventig 

sponsors. Het motief van een sponsor van 

Read Swart moet zijn dat hij of zij clubliefde 

vertaalt in fi nanciële steun. Wij stellen daar 

natuurlijk ook iets tegenover. Voor wat hoort 

wat. Alle sponsors krijgen bij ons een ver-

melding op de website.

         Eerste meisjes bij Read Swart

In de jaren 70 kwamen drie meisjes zich 

bij Read Swart aanmelden. Dat ze tus-

sen de jongens zouden spelen maakte ze 

niks uit. Korte tijd later kreeg de club zo-

veel vrouwen bij elkaar, dat Read Swart 

met een dameselftal kon spelen. Momen-

teel telt Read Swart twee damesteams 

en een meisjesteam.
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Sponsoren kan op allerlei manieren:

- Reclamebord langs het hoofdveld

- Shirtsponsoring

- Wedstrijdbal

- Advertentie in het programmablad

- Reclamebordje in het clubhuis

Onze sponsorcommissie probeert de relaties 

met de sponsors goed te onderhouden en 

profi leert de club zo gunstig mogelijk, zodat 

er steeds nieuwe sponsoren bijkomen. 

Aanmeldingsformulier

Hierbij geef ik me op als nieuw lid van VV Read Swart:

Naam: .........................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ...................................................................................................................................

Telefoonnummer:...................................................................................................................................................

Geboortedatum: .....................................................................................................................................................

Soort Legitimatie + nr: .........................................................................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................................................................................................

LET OP vanaf E-pupillen moet je tevens een pasfoto inleveren

Met ingang van 1 januari/1 april/1 juli/1 oktober* 200..... .(jaar) word ik lid van vv Read 

Swart, De Knipe (*doorhalen wat niet van toepassing is)

• Het lidmaatschap kan, behoudens bijzondere omstandigheden (bijv. ziekte of verhuizing) slechts door schriftelijke 

opzegging voor 1 juni per 1 juli of voor 1 november per 31 december worden beëindigd.

• De contributie dient via een machtiging automatisch te worden voldaan.

hierlangs afknippen
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hierlangs afknippen

Door ondertekening van dit formulier machtig ik vv Read Swart tot wederopzegging de 

contributie af te schrijven van:

Rekeningnummer: .................................................................................................................................................

Ten name van:  .......................................................................................................................................................

 (handtekening) ......................................................................................................................................................

(datum)  .....................................................................................................................................................................

(plaats)........................................................................................................................................................................

Formulier graag volledig ingevuld inleveren bij Read Swart 

of opsturen naar de ledenadministratie.

Akkoord senioren/jeugd secretaris ..................................................................................................................

Ledenadministratie Joke Popma, Hellingbaas 22, 8456 HB De Knipe tel.0513 623396
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Technische commissie

Soms lijkt iedereen verstand te hebben van 

voetbal. Denk maar eens aan de goedbe-

doelde adviezen van de ouders die op za-

terdagmorgen hun kinderen in het veld 

aanmoedigen. Of de opmerkingen van sup-

porters naar de scheidsrechters. Ook pro-

beren vele voetballiefhebbers hun mening 

over de opstelling aan de trainer kenbaar te 

maken. Iedereen wil immers graag dat zijn 

team goed speelt en wint!

Voor trainers, scheidsrechters en leiders 

zijn deze goedbedoelde adviezen soms om 

gek van te worden. Read Swart heeft mede 

daarom een Technische Commissie opge-

richt. De commissie bestaat uit mensen die 

T h i h i i

         It fytsen

Read Swart 1, yn 1952 wer promovear-

re nei de twadde klasse, komt yn in 

kompetysje fan 16 wedstriden. Fan de 

acht útwedstriden binne der, neffens in 

bestjoer dat in iepen each hat foar de 

beurs, sân te befytsen. Allinnich om nei 

It Stobbegat ta, koe in bedrach foar in 

bus útlutsen wurde. 

Ien en oar betsjuttte dat ek nei Boarn-

burgum fytst wurde moast. Dat fûnen 

inkelde spilers der te bot op oankom-

men. Der moast troch beide Read Swart 

elftallen spile wurde, mar der kamen mei 

inoar mar 17 spilers en dêrfan wiene ek 

noch trije “veteranen”. It bestjoer fielt 

him slim rekke (“Zoo’n handelswijze is fu-

nest voor de geest van de vereniging”) en 

stelt de oanfierder fan it earste ferant-

wurdlik. 

Hij mei ien kear net spylje. Dit wurdt net 

troch de man nommen en hij betanket as 

lid. Tsjintwurdich wurdt, alteast troch 

de senioaren gjin inkelde útwedstriid 

mear op ‘e fyts besocht.
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          Read Swart eerste klasser

In mei 1972 promoveerde Read Swart 

naar de eerste klas van de F.V.B, on-

der leiding van trainer Hulzebosch. De 

promotie van het eerste elftal naar de 

vierde klas K.N.V.B heeft een aanzienlijke 

steun in de rug van de club betekend op 

weg naar vooral betere accommodatie. 

Dit kwam door de strenge regels van de 

KNVB. Zo is het verplicht dat een club be-

schikt over minstens 50 seniorenspelers 

en men moet beschikken over ten minste 

één speelveld en een kleedgelegenheid op 

eigen terrein. Dit was bij Read Swart nog 

niet het geval. Wel hebben deze regels 

ervoor gezorgd dat er door de gemeente 

haast werd gemaakt met het bouwen van 

nieuwe kleedkamers.

elk hun eigen kijk hebben op voetbal en die 

allen hetzelfde doel voor ogen hebben; er-

voor zorgen dat de kundigheden van elke 

individuele speler binnen het juiste team 

van Read Swart zo goed mogelijk benut en 

ontwikkeld kunnen worden.

De technische commissie bekijkt trainingen 

en wedstrijden van verschillende teams van 

Read Swart. Ze maken daarbij aantekenin-

gen over het spel en over spelers. Op deze 

manier stellen ze adviezen op voor de trainer 

en de leiders. Zo kan het zijn dat de Tech-

nische Commissie als advies geeft, dat een 

bepaalde speler beter op een andere positie 

zou kunnen spelen, of misschien beter tot 

zijn recht komt in een ander team. Uitein-

delijk beslist de trainer nog altijd wat hij met 

de adviezen doet.

      RRea

InInInInI m m mmeieieei 1 1 1 999

Uitgave V.V. Read Swart

 Voorjaar 2008

Druk: Flyerprint Joure

Oplage: 1000 ex.


