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BESTUURSNIEUWS 

 
Stand van zaken Read Swart – juni 2020 

 

Hallo sportvrienden van Read Swart, 

Hierbij weer eens een uitgave van het Jisternijs als onderdeel van de Compagnon. Vanwege het Corona-

virus is de Compagnon minder vaak uitgekomen en met het Jisternijs zijn we daarin meegegaan. Wel 

hebben we iedereen hopelijk goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging 

via de mail, facebook, website en whatsapp-groepen. 

Tijdens de Corona-periode werden we als Read Swart twee keer geconfronteerd met erg trieste 

gebeurtenissen. Op 25 april overleed ons Lid van Verdienste Uilke Vervat. Verderop in dit Jisternijs vindt u 

het artikel wat Siebrand Krul heeft geschreven over Uilke Vervat en waarin wordt beschreven wat hij 

onder andere voor Read Swart heeft betekend. Daarna hadden we op 28 mei het tragische overlijden van 

Theun Bosscher. 

Naast deze tragische gebeurtenissen zijn er gelukkig ook positieve zaken. We zijn bijvoorbeeld sinds een 

aantal weken gelukkig weer aan het trainen. Ondanks dat we ons moeten houden aan het protocol is het 

voor iedereen goed dat we weer samen bezig zijn.  
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Nu volgt even wat nieuws over diverse ontwikkelingen binnen onze voetbalvereniging. 

Coronaprotocol Read Swart 

Er wordt bijna wekelijks wel op één of ander front versoepeld en ook het voetbal komt daarbij aan bod. 

Iedereen traint inmiddels en t/m 18 jaar is de 1,5 m bij de training even niet meer van toepassing. Corona 

is echter nog niet weg, het protocol is nog steeds van toepassing en buiten de training geldt de 1,5 m nog 

steeds voor iedereen van 13 jaar en ouder! De laatste versie van ons protocol is op de website te vinden 

en het verzoek is en blijft om dit goed te lezen. 

Einddatum trainingen 

De huidige trainingen voor zowel de jeugd als voor de senioren gaan door t/m vrijdag 3 juli. Hierna nemen 

we een welverdiende zomervakantie en starten in augustus weer. De selectie begint waarschijnlijk begin 

augustus al en de jeugd en overige senioren zullen naar verwachting medio augustus weer opstarten. 

Nadere informatie hierover volgt zo snel mogelijk. 

Start nieuwe seizoen 

Wanneer we weer wedstrijden mogen spelen en wanneer het nieuwe seizoen begint is nog niet bekend. 

Ook het feit of er publiek bij aanwezig mag zijn is nog onduidelijk. We schrijven alle teams gewoon in en 

gaan er van uit dat we september weer los kunnen. De KNVB stuurt nu op bekervoetbal begin september 

en een start van de competitie op 19 en 20 september. Maar alles natuurlijk nog onder (corona-) 

voorbehoud. 

Teamindelingen 

We zijn druk bezig met de teamindelingen en alles staat er goed op. Er moeten echter voor de jeugd nog 

wat puzzelstukjes gelegd worden waardoor we nog even moeten wachten op het bekend maken van de 

teamindelingen. We hopen dat binnen een aantal weken wel te kunnen doen. 

AVG Privacy verklaring 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van Read Swart het document AVG privacy verklaring vastgesteld. 

Voetbalvereniging Read Swart hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij willen 

daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De 

inhoud van dit document is te lezen op de website van Read Swart (https://www.read-swart.nl/394/avg-

privacyverklaring/). Heeft u na het lezen van dit document opmerkingen, dan horen wij dat uiteraard 

graag.  

Vacatures 

Vanzelfsprekend zijn we bij de teamindeling voor het komende seizoen druk bezig met de invulling van 

trainer- en leiderschappen. Hierbij hebben we nog een aantal vacatures die ingevuld moeten worden. We 

zullen hier nog nadere actie in ondernemen maar hierbij de diverse functies: 

Trainingscoördinator 

Trainer jeugdteams 

Trainer B- selectie 

Trainer dames 

Keeperstrainer A+B selectie, mogelijk in combinatie met jeugdteams 

 

https://www.read-swart.nl/394/avg-privacyverklaring/
https://www.read-swart.nl/394/avg-privacyverklaring/
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Actie sc Heerenveen – verlengen seizoenkaart 

Sc Heerenveen is bezig met een actie om samen met de amateurclubs de huidige seizoenkaarthouders 

van sc Heerenveen de seizoenkaarten te laten te verlengen. Wanneer er tijdens het verlengen de code 

van Read Swart wordt ingevoerd, krijgt Read Swart per verlengde seizoenkaart €10 aan sponsorgeld. We 

zouden het enorm waarderen als zoveel mogelijk seizoenkaarthouders onze code gebruiken en deze code 

voor Read Swart is 7213389. 

Op 19 juni zullen vertegenwoordigers van sc Heerenveen, waaronder enkele selectiespelers, met 

jeugdspelers uit onze onderbouw bij seizoenkaarthouders in De Knipe aan de deur komen om deze actie 

extra onder de aandacht te brengen. 

Sponsorloop Sportief Partnership sc Heerenveen 

De sponsorloop rond het 100-jarig bestaan van sc Heerenveen staat al een tijd lang op hold. We zijn met 

sc Heerenveen / Clubplan in overleg om een geschikt vervolg hieraan te geven. Informatie hierover zal 

nog volgen. 

Datum Algemene Leden Vergadering seizoen 2019 – 2020 

De datum voor de ALV 2019-2020 is bekend. Deze belangrijke vergadering staat gepland voor donderdag 

17 september 2020 om 19:30 uur in de kantine van Read Swart. Uiteraard onder voorbehoud van de 

mogelijkheden en richtlijnen. 

Nieuwe voorzitter gezocht! 

Ik heb de afgelopen week aan mijn medebestuursleden gemeld dat ik stop als voorzitter van Read Swart 

per 17 september 2020. Ik ben dan 7 jaar, met veel plezier, voorzitter geweest van deze prachtige 

vereniging. Als voormalige korfballer en niet-Knypster zit deze prachtige voetbalclub uit de Knipe 

inmiddels in mijn hart. Ik wil echter de komende tijd meer focus op mijn werk gaan leggen vanwege 

diverse positieve mogelijkheden en heb besloten mijn vrijwilligerswerk stop te zetten. Gelukkig hebben 

we momenteel een organisatie staan binnen Read Swart waarbij mijn vertrek geen enkel probleem is. 

Mijn opvolger komt terecht bij een prima bestuur en bij een club met vele hardwerkende en positieve 

vrijwilligers. 

Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen 7 jaar en zal me de komende maanden inzetten, met de 

andere bestuursleden, om een juiste opvolger te vinden en mijn werkzaamheden juist over te dragen. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

René Visser 
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Uilke Vervat  

Door Siebrand Krul  

Uilke Vervat is geboren op 18 november 1941 in Boven-

Knijpe. Hij kreeg drie broers en twee zusters. Heit was 

boerenarbeider, meest in de streek, zoals bij Riekele Hospes, 

Geert Ruiter, Imke Zwaagstra, Hendrik van Dijk en Jan de 

Ruiter.  

Door een conflict met het schoolhoofd in Boven-Knijpe ging 

Uilke naar de christelijke school in Beneden-Knijpe, om zijn 

weg te vervolgen op de ULO in Heerenveen. 

Bij zijn eerste baas, Van der Mei, bleef Uilke 6,5 jaar; lang voor zo’n jonge vent. Hij kwam vervolgens een 

half jaar op de melkfabriek van Bontebok, waar hij aan de melkontvangst stond en langs de boeren als 

monsternemer trok. Daarna was hij gedurende 2,5 jaar als tuinman in dienst bij Ingenieursbureau 

Oranjewoud. Dankzij de hoveniersdiploma’s die hij al bij Van der Mei had behaald kon hij in dienst komen 

bij de gemeente. Dat was in 1967, en Uilke bleef er liefst 35,5 jaar. Hij begon als tuinman en klom op tot 

wijkteamleider, eerst in Heerenveen, later in Jubbega.   

Tijdens de korte tijd in zijn jonge jaren bij de Bontebokster boterfabriek, in 1964, haalde Uilke zijn 

onafscheidelijke pakjes shag bij de winkel van Rein Hellinghuizer, aan de overzijde van de vaart. Daar 

werkte toen Janneke de Jong uit Nieuwehorne. Ze kregen verkering, scharrelden een jaar of vier en 

trouwden in 1968. Toen kwamen ze meteen te wonen in het huis aan de Jan Jonkmanweg, waar Janneke 

nu nog steeds woont. De dag voor hun trouwen brak brand uit in de oude lagere school, vlak achter hen. 

Ook in 1968 waren de nieuwe sportvelden geopend. Uilke en Janneke kregen twee kinderen, Ype (1970) 

en Hanke (1972), die beiden bij Read Swart hebben gevoetbald. Ze trouwden en kregen elk twee zonen, 

zodat Uilke en Janneke viermaal pake en beppe werden. 

Toen Read Swart in 1976 de eerste stenen kleedkamers op het veld bouwde, vroeg toenmalig voorzitter 

Piet Adema aan Uilke Vervat of deze wat toezicht wilde houden, bijvoorbeeld ’s avonds wilde controleren 

of het licht uit was en de kachel op de goede stand stond. Zo raakte Uilke bij Read Swart betrokken. Na 

nog andere hand- en spandiensten werd Uilke in 1976 secretaris bij Read Swart. Het was een tijd van 

grote veranderingen bij de club. Voor het eerst kwam er bijvoorbeeld een voorzitter van ‘buiten’; de 

Leeuwarder Wim Tigchelaar. 

Vandaag de dag is bijna niet meer voor te stellen hoe iemand secretaris kan zijn zonder in bezit te zijn van 

een auto of telefoon. Uilke moest wel wat passen en meten, maar het lukte hem. In 1979, bij het gouden 

jubileum van Read Swart, veranderde Uilke van functie en werd seniorensecretaris. In 1982 stopte hij met 

het bestuurswerk en volgde Hilco van Burum op als elftalleider bij het eerste. Als trainers maakte hij een 

jaar Luitzen ten Cate mee, twee jaar Wieger Haitsma en drie jaar Bonne de Vries. Overigens begeleidde hij 

ook nog een poos de B-junioren (kampioenschap) en de zaalploeg. Dat team werd kampioen, moest op 

provinciaal niveau spelen met lange uitreizen op doordeweekse avonden. Dat wilde de club niet en de 

ploeg werd teruggetrokken. Het tweede zaalteam werd toen eerste en bleef dat decennia achtereen. 
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Het ploegleiderschap was blijkbaar een populaire hobby in huize Vervat, want ook Janneke was lang 

begeleidster, bij de F’s, de E’s en de meisjes. Ze deed dat het meest samen met Fenna Fabriek.  

Uilke en Janneke sprongen een tweetal jaren in toen Oentje Nijholt ophield met het schoonmaken van de 

kleedkamers. Uilke was nauw betrokken bij de reorganisatie van de jeugdafdeling onder leiding van Jan 

Heida. Via zijn werk was hij veel op Sportpark Noord, waar Heerenveen voetbalde, en daar wist hij elk jaar 

voor een habbekrats (een gulden per stuk) zakken vol afgekeurde trainingsballen voor Read Swart te 

verwerven. 

Door de enthousiaste jeugdcommissie had Read Swart snel een heel stel pupillen die nog niet eens 

competitie mochten spelen. Deze zes- tot negenjarigen werden Superwelpen genoemd. Hun viel de eer te 

beurt om eind november 1977 een kunstlichtwedstrijd te spelen ter gelegenheid van de opening van de 

nieuwe lichtinstallatie. Op die avond spraken bestuursleden met wethouder Hofstra en daarbij bleek dat 

de gemeente ƒ 20.000 beschikbaar had voor een eventuele kantine, en dat misschien de provincie ook wel 

wilde meehelpen (uiteindelijk met ƒ 12.500). Dat was het begin van het Read Swart kantine-verhaal. Het 

bestuur besloot de gok te wagen. Dankzij veel hulp van aannemer Willem de Vries en de inzet van liefst 78 

vrijwilligers werd de klus geklaard. Een prachtige tijd: met een hecht team iets moois tot stand brengen. 

Elke zaterdagmorgen zat de ploeg bijeen in het ballenhok. Janneke Vervat bracht dan koffie, Tjeerd 

Zondervan kwam met koek. 

In zijn tijd bij de senioren was Uilke sterk betrokken bij het Read Swart-plan voor een nacompetitie voor 

alle standaardteams uit de gemeente Heerenveen. Die competitie heeft een aantal jaren met veel succes 

gedraaid.  

Een aparte bezigheid was het bouwen van praalwagens van Read Swart voor de allegorische optocht van 

de Knypster Merke. Van 1976 tot 1983 bouwde Read Swart acht wagens, alle geënt op ideeën van Uilke. 

Ze werden in de boerderij van Piet de Vries in elkaar gezet. De gastvrijheid bij Piet en Nel was 

spreekwoordelijk. De wagenbouw-ploeg bestond onder meer uit Heerke de Roos, Jan Kootstra, Jan Heida, 

Broer Nijenhuis, Wiebe Oosterhof, Henk Mienstra, Hans Fabriek, mevrouw Mienstra, Janneke Vervat en 

Jan Nijholt als chauffeur op de trekker voor de wagen. 

Twaalf jaar lang (1989-2001) was Uilke consul bij Read Swart. Een consul bewaakt namens de KNVB de 

kwaliteit van de velden. Als de weersomstandigheden slecht zijn, moet de consul voor dag en dauw 

letterlijk het veld op om te kijken of er verantwoord gespeeld kan worden. Zoniet, dan moet hij volgens 

vast protocol afgelasten. 

Een bijzonder sporter was Uilke overigens zelf niet, al was hij zo’n vier jaar wekelijks bij Sportschool Ebert 

te vinden als judoka. Een zware knieblessure maakte daaraan een eind. Tot zijn spijt, want hij had er veel 

plezier aan. Voetballen bleef voor Uilke beperkt tot hier en daar eens een toernooitje voor Read Swart 

(‘series’ heetten die toen). 
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JEUGDNIEUWS 

 

Spelregelbewijs seizoen 2020/’21; haal het nu! 

Dit seizoen zijn de leden geboren in het jaar 2003 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen.  

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB tijdens het 

seizoen 2014/’15 het spelregelbewijs ingevoerd. Door het spelregelbewijs te halen zijn meer voetballers beter 

op de hoogte van de regels, begrijpen en accepteren zij waarom bepaalde beslissingen worden genomen en 

kunnen zij de regels ook beter toepassen tijdens het spel.  

Voor spelers en speelsters geboren in het jaar 1998 t/m 2002 was het eerder verplicht om het spelregelbewijs 

te halen. Dit seizoen zijn de leden geboren in het jaar 2003 aan de beurt om het spelregelbewijs te halen. Een 

speler heeft tot en met 1 september 2020 de tijd om het te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar 

het spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2020/‘21 niet voetballen.  

De spelers en speelsters geboren in het jaar 2003 kunnen juist nu aan de slag, omdat er dit seizoen geen 

wedstrijden meer plaatsvinden vanwege het coronavirus. Je logt in met je KNVB account via de website van 

Voetbalmasterz. Heb je nog geen KNVB account? Via Voetbalmasterz kun je je registreren om een account aan 

te maken. 

Let op! Het mailadres dat je gebruikt dient het mailadres te zijn dat in de ledenadministratie van de KNVB (= 

Sportlink) bekend is. Je kunt het e-mailadres bij de secretaris of ledenadministratie van je vereniging laten 

aanpassen.Elke speler heeft al een paar keer een mail gehad om hier spoedig mee te starten. 

bij aanvang van de competitie moet iedereen het in bezit hebben. 

Relatiecode Volledige naam M/V Geb datum Plaats Teams 

NQSS97U Daan Riedstra M 30-9-2003 DE KNIPE JO17-1 

NVCV628 Finn Bruijstens M 2-11-2003 DE KNIPE JO17-1 

MSXR35F Finn Mellema M 27-6-2003 LANGEZWAAG JO17-1 

NHLN58G Gerben Trinks M 8-8-2003 DE KNIPE JO17-1 

MMDP92I Ids Visser M 13-3-2003 DE KNIPE JO17-1 

MGNW02Q Lammert ten Boom M 17-7-2003 KATLIJK JO17-1 

NJFZ04X Lars van der Weg M 9-5-2003 BONTEBOK JO17-1 

MPCK21V Lukas Kingma M 23-12-2003 HEERENVEEN JO17-1 

NTKV628 Riemer Sijtsinga M 10-5-2003 HEERENVEEN JO17-1 

NKSJ84F Roland van Dijk M 26-11-2003 DE KNIPE JO17-1 

MPCK02M Tsjerk Atsma M 15-2-2003 DE KNIPE JO17-1 

NLNS65V Tycho van der Weit M 4-12-2003 DE KNIPE JO17-1 

MNSL41U Wout de Jong M 4-8-2003 HEERENVEEN JO17-1 

MVMN27I Channa Annema V 19-8-2003 DE KNIPE VR1 

PYRF22C Esmee de Boer V 23-3-2003 DE KNIPE VR1 

RRQT574 Geke Post V 7-4-2003 JONKERSLAN VR1 

MNHX88W Jente Tjarda de Vries V 29-7-2003 HEERENVEEN VR1 

RGJK83W Julia van der Meer V 8-8-2003 OUDEHORNE VR1 

RSDF075 Lianka van der Meer V 12-7-2003 DE KNIPE VR1 

PNDB57P Selma Meijer V 22-3-2003 DE KNIPE VR1 

NVKX89J Silke Ketellapper V 7-10-2003 DE KNIPE VR1 
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VACATURES 

 

 

 

Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt  

voor het seizoen 2020/2021 

Jeugdtrainer(s) 

Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze voetbalvereniging met 280 leden en heeft een 

sterke verbondenheid binnen het dorp. Het dorpskarakter speelt op dit moment een belangrijke rol 

bij de successen binnen onze senioren- en jeugdafdeling. De seniorenafdeling bestaat uit 4 senioren 

elftallen, 1 dameselftal, drie 35+ teams, 1x VR18+ en 1x VR30+. 

 

De Jeugdafdeling telt ca. 100 spelers verdeeld over 9 teams van JO19 t/m JO8. 

 

We verwachten van een jeugdtrainer dat deze voor een team uit de boven- of onderbouw op 2 dagen 

de training van ca. 1,5 u verzorgt en dit bij voorkeur aanvult met een coachende rol bij wedstrijden 

op zaterdag. 

Daarnaast verwachten we dat de trainer aantoonbare ervaring heeft met het trainen en begeleiden van 

jeugdteams (een afgeronde trainersopleiding is altijd welkom) en dat hij/zij beschikt over goede 

organisatorische, communicatieve en voetbaltechnische vaardigheden. 

We hanteren binnen Read Swart de VTON voetbalmethode, dus we verwachten dat die methode door de 

nieuwe trainer toegepast wordt. 

Interesse? Meer info? 

Neem contact op met de Voorzitter Jeugdzaken Mark Woollard 

06-44582225 of m.woollard@upcmail.nl 
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Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt  

voor het seizoen 2020/2021 

een Trainingscoördinator voor de Jeugdafdeling 

Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze voetbalvereniging met 280 leden en heeft een 

sterke verbondenheid binnen het dorp. Het dorpskarakter speelt op dit moment een belangrijke rol 

bij de successen binnen onze senioren- en jeugdafdeling. De seniorenafdeling bestaat uit 4 senioren 

elftallen, 1 dameselftal, drie 35+ teams, 1x VR18+ en 1x VR30+. 

 

De Jeugdafdeling telt ca. 100 spelers verdeeld over 9 teams van JO19 t/m JO8. 

 

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 we verwachten dat die methode door de 

nieuwe coördinator ook gedragen wordt. 

 

Interesse? Meer info? 

Neem contact op met de Voorzitter Jeugdzaken Mark Woollard 

06-44582225 of m.woollard@upcmail.nl 
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Keeperstrainer 

Read Swart is voor het komende seizoen 2020-2021 op zoek naar een keeperstrainer voor de 

seniorenselecties, mogelijk in combinatie met 1 of meer jeugdkeepers. 

Wat Read Swart verwacht van een keeperstrainer 

• Aantoonbare vaardigheden die opgedaan zijn vanuit opleiding, dan wel ervaring of vanuit een 
combinatie van beide. 

• Ambitie om onze keepers te begeleiden en verder te ontwikkelen en hierin een coachende functie 
heeft en deze tot uitvoering brengt. 

• De keeperstrainer dient te beschikken over goede organisatorische, communicatieve en 
voetbaltechnische vaardigheden. 

Taakomschrijving 

• Één keer per week keeperstraining geven aan de keepers van in ieder geval de 
A- en B-selecties senioren binnen één trainingsgroep, mogelijk aangevuld met een training voor 

één of meer jeugdkeepers. 

• Het, indien mogelijk, periodiek volgen van wedstrijden van de keepers ter evaluatie. 

• Het, indien gewenst, adviseren van de selectietrainers in de keuze van het indelen van de 
keepers. 

• Periodiek overleg met de keepers en eventueel de selectietrainers, staf en de  
(jeugd- en) seniorencommissie. 
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Trainer B Selectie 

 

V.V. Read Swart is voor het seizoen 2020-2021 op zoek naar een trainer voor de B selectie. Een trainer die onze  

tweede spelersgroep (B-selectie) zowel op voetbaltechnisch als mentaal gebied op een hoger niveau kan brengen. Het 

2e team speelt in de zondag reserve 3e klasse en het 3e team reserve 5e klasse. 

V.V. Read Swart streeft ernaar om zo veel mogelijk spelers van het 2e elftal in te vullen door “Read Swarters”  en met 

spelers uit onze jeugdafdeling. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Alle onderstaande punten worden besloten en gedaan in nauwe samenwerking met de hoofdtrainer en  

seniorencommissie. 

 De trainer is verantwoordelijk voor het tijdig samenstellen van de B selectie. 

 De trainer is in samenwerking met hoofdtrainer en seniorencommissie verantwoordelijk voor het tijdig 

samenstellen van voorbereiding en oefenprogramma. Dit voor zowel start van het seizoen en winterstop.   

 De trainer verzorgt de trainingen en coacht het 2e elftal tijdens wedstrijden. 

 De trainer zal een belangrijke rol spelen in de doorstroming van talentvolle jeugd naar de selectie en heeft daarom 

intensief contact met de hoofdtrainer, jeugdtrainers en de jeugdcoördinator. 

 De trainer heeft regelmatig overleg met de seniorencommissie. 

 

Profiel  van de ideale kandidaat: 

 De trainer/coach is minimaal in het bezit van het diploma TC3  en of  heeft relevante werk ervaring. 

 De trainer is gericht op doorstroming van eigen jeugd en heeft tot doel om spelers  verder te ontwikkelen. 

 V.V Read Swart is op zoek naar een ambitieuze trainer (met een duidelijke visie) die voldoende oog heeft voor de 

verenigingsstructuur/cultuur waarin naast prestaties gezelligheid een grote rol speelt. 

 De trainer heeft oog voor de algehele ontwikkeling van Read Swart door het tonen van betrokkenheid bij de gehele 

club zowel sportief als sociaal. 

 

Over V.V. Read Swart:  

Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze dorpsclub met 280 leden. De seniorenafdeling bestaat uit 4 

senioren elftallen, drie 35+ teams, 1 dames elftal, VR18+ team en een VR30+ team. 

Read Swart beschikt over een actief en ambitieus jeugd- en hoofdbestuur, die open staat voor nieuwe ideeën. 

 

Voorwaarden: 

V.V. Read Swart gaat een contract aan voor 1 jaar met de intentie om een meerjarige samenwerking aan te gaan.  

Voor meer informatie of interesse kunt u contact opnemen met Kees-Bart Jonker(06-22481042) 
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Trainer voor Dames Senioren 

Read Swart is voor het komende seizoen 2020-2021 op zoek naar 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. 

 

Over V.V. Read Swart:  

Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze dorpsclub met 280 leden.  

De seniorenafdeling bestaat uit 4 senioren elftallen, 1 dameselftal, drie 35+ teams, 1xVR18+ en 1xVR30+. 
De jeugdafdeling bestaat uit 9 teams verdeeld over nagenoeg alle leeftijdsgroepen. 

Read Swart beschikt over een actief en ambitieus jeugd- en hoofdbestuur, die open staat voor nieuwe 
ideeën. 
 

Voor meer informatie of interesse kunt u contact opnemen met:   

 

Kees-Bart Jonker: 06-22481042 of k.jonker51@upcmail.nl 
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