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Week 12 Woensdag 18 maart 2020 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 
 

 

BESTUURSNIEUWS 

 

MEDEDELING VAN HET BESTUUR 
 
Beste leden, ouders van leden of andere betrokkenen bij Read Swart, 
 
Op donderdag 12 maart hadden wij al een eerste berichtgeving over het Corona-virus (COVID-19) 
verspreid, waarin de trainingen van die avond werden afgelast. Op vrijdag 13 maart is dat aangevuld met 
onderstaand bericht. 
 
Als bestuur hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de te nemen vervolgstappen. Hierin hebben 
wij ons laten leiden door: 

- Ons verantwoordelijkheidsgevoel richting de gezondheid van leden en vrijwilligers; 
- De richtlijnen vanuit de overheid, de RIVM en de GGD; 
- De adviezen vanuit de KNVB; 
- Het overleg met en daarin afgestemde beleid van de collega sportverenigingen Kinea en 

Pauwenburg. 
 
Ter illustratie het advies vanuit de KNVB:  
Amateurvoetbal 
Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van 
der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen 
trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit 
lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te 
brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.” 
 

http://www.read-swart.nl/
http://twitter.com/#!/readswart /
mailto:secretariaat@read-swart.nl
mailto:verslagen@read-swart.nl
mailto:jokepopma99@gmail.com


 

v.v. Read Swart De Knipe maandag 16 maart 2020 Jisternijs pagina  2 van 8  

Wedstrijden zijn dus al tot en met het weekend van 28/29 maart door de KNVB afgelast.  
Als Bestuur zijn we tot het besluit gekomen om tot en met 31 maart 2020 ook alle trainingen af te 
gelasten en overige activiteiten niet door te laten gaan. Dat laatste betreft dus in ieder geval het FIFA-
toernooi. Daarnaast heeft SC Heerenveen tot uitstel van de sponsorloop op 1 april besloten, waarover in 
het Jeugdnieuws een bericht is te vinden. 
 
We vragen iedereen om begrip voor dit erg vervelende besluit, maar voor ons staat natuurlijk de 
gezondheid voorop. Wij verzoeken alle leden dit besluit te respecteren en ook op eigen initiatief geen 
alternatieve trainingen of clubgebonden activiteiten te organiseren. 
 
Zodra er nieuwe informatie is zullen we dit vanzelfsprekend direct communiceren.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij het bestuur. 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur Read Swart 
 

 

JEUGDNIEUWS 

 

Gezondheid is een groot goed. Wat een impact heeft het als dat gezegde wordt aangevallen!  
We zijn allemaal in de ban van het coronavirus en bij iedereen wordt een beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid en het gezonde verstand. In het verlengde hiervan heeft de KNVB alle wedstrijden 
tot en met 31 maart afgelast en heeft het Bestuur helaas moeten besluiten onze vereniging verder ook 
“on hold” te zetten. Op dit moment lijkt het nu eenmaal het verstandigst de sociale agenda leeg te maken 
om verdere verspreiding van het corona-virus op zijn minst af te remmen. Het wordt dus individueel 
sporten in plaats van in groeps- en/of clubverband.  
We hopen natuurlijk dat we vanaf 1 april de voetbalactiviteiten weer kunnen hervatten, want dat zou 
betekenen dat de ingelaste pauze ook daadwerkelijk effect gehad kan hebben. 
 
We wensen iedereen veel succes en vooral veel gezondheid toe in de komende periode! 
 
Jeugdcoördinator O19-O13: Mark Woollard   06.44582225 of m.woollard@upcmail.nl 
Jeugdcoördinator O12-O7: Martin Jan Adema   06.41208823 of adema_mj@hotmail.com 
Hoofd Jeugdopleiding:     VACATURE 
 
 
SPONSORLOOP SPORTIEF PARTNERSHIP SC HEERENVEEN 
 
Helaas moet de Sponsorloop van 1 april worden uitgesteld, vanwege het coronavirus. sc Heerenveen 
heeft dit vandaag besloten. 
  
Wij kunnen ons voorstellen dat de deelnemers (en hun sponsors) dit erg jammer vinden.  
sc Heerenveen zal er alles aan doen om een nieuwe, geschikte datum te vinden. Het is alleen lastig te 
voorspellen hoe het virus en de maatregelen zich zullen ontwikkelen, dus het kan zijn dat deze nieuwe 
datum nog even op zich laat wachten. 
 
Om de actie zo succesvol en eerlijk mogelijk te laten verlopen voor vv Read Swart en alle deelnemers is 
besloten om de actiepagina’s vanaf maandag 16 maart op pauze te zetten. De actieperiode voor het 
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zoeken van sponsors is dan precies halverwege. De tweede helft van de actie zal dan plaatsvinden in de 
aanloop naar de nieuwe datum. 
 
Wij hopen op ieders begrip en houden jullie op de hoogte! 
  
Actieteam vv Read Swart 
Danny de Graaff en Martin Jan Adema 
 
 
SCHEIDSRECHTERS 
 
Hieronder de update van het scheidsrechterschema. Uitgestelde wedstrijden als gevolg van het corona-
virus moeten nog door de KNVB opnieuw ingepland worden. Info zal volgen! 
 
Voor de scheidsrechters geldt dat er nog wijzigingen kunnen en zullen gaan volgen. Die zullen middels de 
wekelijkse update van het schema in het Jisternijs en incidenteel per Whatsapp gecommuniceerd gaan 
worden. Elk begin van de week ontvangen de scheidsrechters voor het komende weekend per Whatsapp 
een reminder. 
 
Bij verhindering graag zelf een vervanger regelen. 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

uitgesteld 
09:00 

- 
10:00 

Read Swart JO7-1 
Wolvega FC JO7-1 
Udiros JO7-1 
Tijnje JO7-1 

Sven Kuiper 
Jarno Oostenburg 
Jesper Laan 

uitgesteld 09:00 Read Swart JO10-1 Gorredijk JO10-2 Tjardo Bos 

uitgesteld 10:45 Read Swart JO15-1 QVC JO15-1G Thijs Schepers 

uitgesteld 10:45 Read Swart JO17-1 S.F. Deinum JO17-1 Adwin de Jong 

          

uitgesteld 09:00 Read Swart JO14-1 SC Bolsward JO14-2 Sil van der Sluis 

uitgesteld 09:30 Read Swart JO17-1 FVC JO17-2 Frank Tuinman 

          

uitgesteld 09:00 Read Swart JO8-1 Wolvega FC JO8-3 Remco de Vries 

uitgesteld 09:00 Read Swart JO10-1 BEW JO10-1 Jurre Schotanus 

uitgesteld 09:00 Read Swart JO11-1 Joure SC JO11-3 Mark Holkema 

uitgesteld 10:45 Read Swart JO13-1 ONB JO13-2 Allard Bergsma 

uitgesteld 10:45 Read Swart JO14-1 SWZ Boso Sneek JO14-2 Remco Paree 

uitgesteld 14:00 Read Swart JO19-1 SVN'69 JO19-1 Anco Oosterkamp 

          

4-apr-20 10:45 Read Swart JO15-1 Irnsum JO15-1 Rene Geertsema 

4-apr-20 10:45 Read Swart JO17-1 Balk JO17-1 Jorke Braaksma 

          

18-apr-20 09:00 Read Swart JO8-1 Aengwirden JO8-1G Jurre Schotanus 

18-apr-20 10:45 Read Swart JO13-1 Donkerbroek/Makkinga JO13-2 Tom Woollard 

          

2-mei-20 09:00 Read Swart JO10-1 SC Joure JO10-5M Hylke Steen 
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2-mei-20 10:30 Read Swart JO14-1 Heerenveense Boys JO14-2 Ids Visser 

2-mei-20 10:45 Read Swart JO15-1 Oeverzwaluwen JO15-1 Thijs Schepers 

2-mei-20 14:00 Read Swart JO19-1 Friese Boys JO19-1 Gerke Jansen 

          

9-mei-20 09:00 Read Swart JO10-1 Tijnje JO10-1 Remco de Vries 

9-mei-20 09:00 Read Swart JO11-1 Gorredijk JO11-2 Mark Holkema 

9-mei-20 10:45 Read Swart JO13-1 Drachtster Boys JO13-3 Sierd Visser 

9-mei-20 10:45 Read Swart JO14-1 Blesse De JO14-1 Tycho van der Weit 

9-mei-20 14:00 Read Swart JO19-1 BEW/Diever/Wapse JO19-1 Peter Soepboer 

          

14-mei-20 18:45 Read Swart JO14-1 Oudehaske JO14-1 Tsjerk Atsma 

          

16-mei-20 09:00 Read Swart JO8-1 SJO RVLC JO8-2 Jesper Laan 

16-mei-20 10:45 Read Swart JO15-1 CVVO JO15-2 Matthias de Jong 

16-mei-20 10:50 Read Swart JO17-1 LSC 1890 JO17-2 Ryan Hogan 

          

23-mei-20 09:00 Read Swart JO10-1 Trinitas JO10-1 Sven Kuiper 

23-mei-20 09:00 Read Swart JO11-1 DWP JO11-1 Justus van Achterberg 

23-mei-20 10:45 Read Swart JO13-1 Akkrum JO13-2 Wesley Achtien 

23-mei-20 14:00 Read Swart JO19-1 ST FC Meppel/Alcides JO19-4 Steven Kuiper 

          

30-mei-20 11:30 Read Swart JO17-1 Leeuwarder Zwaluwen JO17-2 Remko Dam 

 
 
LOTENVERKOOP THUISWEDSTRIJDEN READ SWART 1 
 
Voor de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van ons eerste wordt de oudste jeugd, ofwel de JO19 & 
JO17, ingezet. Aanwezig om 13.15 uur op de Jister. Einde dienst om 14.15 uur. 
Bij verhindering graag zelf even vervanging binnen het team regelen!! 
 
Finn en Daan graag om 12.45 u aanwezig, omdat de wedstrijd een half uur eerder begint!  
 

Wedstrijddatum Thuis team Uit team Lotenteam 

uitgesteld Read Swart 1 Renado 1 Roland & Finn B 

13 april (13.30 u) Read Swart 1 Geel Wit 1 Finn M & Daan 

19 apr 20 Read Swart 1 Annaparochie St. 1 Lukas & Lammert 

10 mei 20 Read Swart 1 Surhuisterveen 1 Lars & Gerben 

24 mei 20 Read Swart 1 VC Trynwalden 1 Sil de J & Jelko 
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Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt met spoed en per direct 
 

een trainer voor de Dames Senioren 
 

Het betreft een groep dames uit 3 teams met leeftijden van 17 t/m 40 jr  
(VR1 zaterdag 11x11, VR1 vrijdag 18+ 7x7 en VR30+ vrijdag 7x7) 

 
We verwachten van de trainer dat op 2 dagen de training van 1,5 u verzorgd wordt 

en bij voorkeur een coachende rol bij wedstrijden op zaterdag. Op dit moment 
trainen de dames op maandag en woensdag, maar in overleg kan dat eventueel 

gewijzigd worden. 
 

Interesse?  
Meld je bij Kees-Bart Jonker: 06-22481042 of k.jonker51@upcmail.nl 
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Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt  
voor het volgende seizoen 2020/2021 

 

een trainer voor de B-selectie (2e & 3e team Senioren) 
een trainer voor de Dames Senioren 
Jeugdtrainers onder- en bovenbouw 

 
Read Swart is een bloeiende voetbalvereniging met een sterke verbondenheid 

binnen het dorp. Het dorpskarakter speelt op dit moment een belangrijke rol bij de 
successen binnen onze senioren- en jeugdafdeling. 

 
We verwachten van een trainer dat voor een team op 2 dagen de training van ca. 
1,5 u verzorgd wordt en bij voorkeur een coachende rol bij wedstrijden op vrijdag 

(dames), zaterdag (jeugd en dames) of zondag (heren). 
 

Interesse? Neem dan contact op met: 
Senioren:  Kees-Bart Jonker op 06-22481042 of k.jonker51@upcmail.nl 

Jeugd:  Mark Woollard op 06-44582225 of m.woollard@upcmail.nl 
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Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt  
voor het volgende seizoen 2020/2021 of eventueel per direct 

 

een Trainingscoördinator voor de Jeugdafdeling 
 

De Jeugdafdeling telt ruim 110 spelers verdeeld over 9 teams van JO19 t/m JO7 
 

We verwachten van de trainingscoördinator dat deze op basis van kennis, kunde en 
ervaring op trainingsgebied de jeugdtrainers begeleidt en ondersteunt bij het 

vormgeven en uitvoeren van de jeugdtrainingen.  
 

Daarnaast verwachten we een pro-actieve rol m.b.t. het voetbalinhoudelijke deel 
van de jeugdopleiding en de doorgroei van jeugd naar senioren. 

We hanteren binnen Read Swart de VTON voetbalmethode, dus bij voorkeur wordt 
die methode door de nieuwe coördinator ook gedragen. 

 
Wij verwachten een gemiddelde tijdsbesteding van ca. 4 uur per week. 

 
Interesse? Meer info? Neem dan contact op met: 

Mark Woollard: 06-44582225 of m.woollard@upcmail.com 
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