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Week 26 Woensdag 24 juni 2020 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 

JEUGDNIEUWS 

 
SEIZOEN 2020-2021: START TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 
Het huidige seizoen, waarvan de tweede helft door corona en de richtlijnen behoorlijk geruïneerd is, loopt 
nu echt tot een einde. De trainingen lopen t/m 3 juli en daarna gaan we een maand de zomerstop in. 
Begin augustus zullen de seniorenselecties weer de trainingen opstarten, de rest volgt medio augustus. 
Een trainingsschema hebben we nog niet, want we zijn nog trainers en leiders aan het verzamelen voor 
het nieuwe seizoen. We hebben nog vacatures voor jeugdtrainers (met name voor de JO11 en JO13) en 
een trainingscoördinator. 
 Het trainingsschema zullen we uiterlijk begin augustus communiceren of zoveel eerder dat we de 
duidelijkheid hebben. 
 
Qua competities zijn we sterk afhankelijk van de corona-ontwikkelingen en de richtlijnen vanuit de 
overheid, NOC-NSF en de KNVB. We kunnen dus alleen aangeven wat nu, onder een sterk voorbehoud, de 
planning van de KNVB is. De JO13 t/m JO19 zal op 29 augustus starten met een bekercompetitie, maar 
voor de JO8 t/m JO11 is er geen bekervoetbal. Dat komt omdat deze teams in een nieuwe 
competitieopzet zullen gaan spelen met 4 fases. De eerste start reeds op 5 september. De JO13 t/m JO19 
zal de reguliere competitie in de najaarsreeks starten op 19 september. 
Dan heeft iedereen alvast een idee voor de agenda, maar nogmaals: alles onder voorbehoud! 
 
Hieronder volgt dan de berichtgeving over de teamindeling. Lang verwacht en nu dan eindelijk gekomen! 
 
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot jeugdzaken kunnen naar de jeugdcommissie: 
 
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 
Trainingscoördinator:     VACATURE 

http://www.read-swart.nl/
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TEAMINDELING JEUGD SEIZOEN 2020-2021 
 
Het leggen van de indelingspuzzel heeft dit jaar door diverse omstandigheden iets langer geduurd, maar 
we zijn toch gewoon weer in staat om iedereen te informeren over de teamindeling bij de jeugd voor 
volgend seizoen 2020-2021. Deze indeling is onder leiding van de Jeugdcommissie en met medewerking 
van trainers en leiders tot stand gekomen.  
De indeling is zo definitief mogelijk, maar blijft een concept. Omstandigheden en/of nieuwe 
ontwikkelingen kunnen natuurlijk aanleiding zijn om tussen nu en het komende seizoen nog wat te 
wijzigen. Dat zal dan echter duidelijk met betrokkenen gecommuniceerd worden. 
Mochten er vragen zijn, dan kan er in eerste instantie contact opgenomen worden met Mark Woollard 
(JO19-JO13) of Martin Jan Adema (JO12-JO7). We gaan ervan uit dat deze indeling weer garant gaat staan 
voor een mooi seizoen met veel voetbalplezier, hoewel we natuurlijk nog wel even afhankelijk blijven van 
de corona-richtlijnen en de invloed daarvan op de start en format van de competities. De komende tijd 
gaan we wel alvast zorgen dat de lijst van trainers en leiders voor de nieuwe teams compleet wordt. 
 
Indeling 2020-2021: de KNVB-regels 
De KNVB hanteert leeftijdsgrenzen voor de indeling en deze zijn gebaseerd op het “bouwjaar” van de 
spelers, dus geboortedata per kalenderjaar. Het KNVB-beleid heeft ertoe geleid dat er inmiddels t/m de 
O15 (onder 15) voor een competitie per “bouwjaar” ingeschreven kan worden. Dat betekent een 
competitie voor O7 (2014), O8 (2013), O9 (2012), O10 (2011), O11 (2010), O12 (2009), O13 (2008), O14 
(2007) en O15 (2006). Bij de oudere jeugd zijn er competities voor 2 bouwjaren, namelijk O17 (2004 en 
2005) en O19 (2002 en 2003). 
Voor het daadwerkelijk vormen van teams conform het KNVB-beleid zijn we uiteraard afhankelijk van het 
aantal spelers dat beschikbaar is in een leeftijdsklasse. Er zullen elk seizoen gevallen zijn waarbij we een 
spelerstekort hebben in een leeftijdsklasse. Dan zijn we genoodzaakt spelers in een leeftijdsklasse hoger 
te plaatsen. De overwegingen zullen daarbij doorgaans, met uitzondering van de allerjongste 
leeftijdsgroepen, gebaseerd zijn op voetballend vermogen. Daarnaast blijft het geoorloofd om een 
beperkt aantal spelers, die maximaal 1 jaar ouder zijn, in een lagere leeftijdscategorie als zogenaamde 
dispensatiespeler in te delen. Dus bijvoorbeeld een O10-speler mag als dispensatiespeler bij de O9 
meedoen. 
 
Indeling 2020-2021: Algemeen  
Vorig seizoen hadden we een goede vertegenwoordiging van teams, ondanks dat het voor een dorpsclub 
vaak lastig blijkt om de leeftijdsklassen goed gevuld te krijgen en te houden. Diverse clubs in de omgeving 
hebben echt last van te weinig jeugdspelers en hebben dus moeite evenwichtige teams te vormen 
resulterend in veel geschuif met spelers of zelfs leegloop. Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling voor 
de regio, want uiteindelijk spelen we graag onze derby’s. Bij Read Swart misten we enkel een JO9 en een 
JO12. We houden daarmee in de regio een goede reputatie en zien s 
Daardoor gelukkig spelers eerder onze kant op komen dan vertrekken. 
 
Komend seizoen zullen we wederom een prima vertegenwoordiging hebben. In de onderbouw hebben 
we de gaten van vorig seizoen niet met extra aanwas op kunnen vullen, dus daardoor moeten we nu een 
O10 en O12 missen. In de bovenbouw hadden we wederom op eigen kracht teams kunnen vormen, maar 
zaten wel wat krap in de spelers. Dat vraagt altijd een extra inspanning van trainers en leiders om bij 
wedstrijden elke week weer voltallig op het veld te staan, dus daar waar mogelijk kiezen we de laatste 
jaren het liefst voor iets ruimere teams.  
 
Bij v.v. Mildam hebben ze in de bovenbouw helaas een te beperkt aantal spelers, waardoor er tussen de 
O13 en O19 geen teams te vormen zijn. We werden door Mildam benaderd of we bereid waren om 
samen te werken zodat hun spelers alsnog konden voetballen zonder de verbintenis met Mildam te 
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verbreken. Aangezien we vinden dat we altijd open moeten staan voor een dergelijke samenwerking om 
onze voetbalregio en met name de dorpsclubs daarin te ondersteunen, zijn we het gesprek aangegaan. 
Daaruit is gebleken dat deze samenwerking ook voor Read Swart gunstig was, omdat we met de extra 
spelers van Mildam onze JO19, JO17 en JO15 in een ruimer jasje konden steken. Details zijn verder bij de 
desbetreffende teams te vinden. 
 
De KNVB zal ook komend seizoen de competities weer zo vormgegeven dat er van O13 t/m O19 in een 
najaars- en voorjaarsreeks gespeeld gaat worden. Het is dus de verwachting dat elk jeugdteam van Read 
Swart na een half jaar een herijking ondergaat en weer naar speelsterkte voor het volgende halfjaar in 
een competitiepoule wordt ingedeeld. Voor de jongere teams gaat de KNVB dit seizoen een nieuw 4-
fasenmodel hanteren. Daarbij wordt er 4x per jaar naar speelsterkte een competitiepoule gevormd en dus 
meer kans op gelijkwaardige wedstrijden ten opzichte van de vroegere na- en voorjaarsreeks (2 poules 
per seizoen). 
 
Indeling 2020-2021: de JO19  
De aandacht van de afgelopen paar seizoenen voor de aansluiting tussen jeugd en de senioren heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Halverwege vorig seizoen zijn er reeds 3 spelers van de JO19 doorgeschoven naar 
de A-selectie en er gaan nu nog een aantal spelers over van JO19 naar senioren. Ook komend seizoen 
hebben we weer een sterke JO19, die we klaar kunnen gaan stomen voor de concurrentie met onze 
selectiespelers. De nieuwe JO19 betreft de volledige JO17 van vorig seizoen. Dat team werd in het najaar 
kampioen in de 2e klasse en stond na de eerste twee wedstrijden van het voorjaar in de eerste klasse op 
de volle winst. De selectiespelers kunnen hun borst dus natmaken….  Meetrainen en invalbeurten zullen 
eerder regel dan uitzondering gaan zijn. 
 

Read Swart  JO19-1  
Tsjerk Atsma Finn Bruijstens 

Ids Visser Roland van Dijk 

Finn Mellema Tycho van der Weit 

Lars van der Weg Daan Riedstra 

Riemer Sijtsinga Lukas Kingma 

Lammert ten Boom Erik Eppenga 

Wout de Jong Menno Schotanus 

Gerben Trinks Douwe Gerbens 
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Indeling 2020-2021: de JO17 
De JO17 bestaat hoofdzakelijk uit spelers, die vorig jaar nog in de JO15 speelden. In dat seizoen hadden ze 
een uitermate spannende wedstrijd tegen Mildam JO15 en uitgerekend van dat team komen er nu 4 
spelers over om zo een van de twee samenwerkingsteam tussen Read Swart en Mildam te vormen. Kyllian 
van Mildam is een keeper en daarmee is het team weer verzekerd van een man tussen de palen, want het 
aantal keepers in deze leeftijdsklasse was wel wat dunnetjes. 
Er zal getraind gaan worden in De Knipe, maar we zullen ca. een kwart van de thuiswedstrijden voor het 
behoud van de clubband in Mildam gaan spelen. Dat is niet meer dan redelijk naar de spelers en ouders 
uit Mildam en voor de Knypsters ook een mooi integratiemoment. 
 

ST Read Swart – Mildam  JO17-1 
 

 

Sil Verburg Tjardo Bos 

Jarno Jousma Wesley Achtien 

Rendert de Vries Jesse Kingma 

Kyllian de Boer Marnix Kingma 

Jort Visser Luca Wijngaard 

Hidde Schepers Hedde Sijtsinga 

Michael Veenstra Jesse Dotinga 

Justus van Achterberg Julian van der Weide 

 
Indeling 2020-2021: de JO15 
Dit is het tweede samenwerkingsteam tussen Read Swart en Mildam. Ook bij dit team melden zich 4 
spelers uit Mildam. Bovendien nemen ze hun trainer mee, Marwin van der Zee, tevens lid van de 
jeugdcommissie van Mildam. Hij stond namens Mildam aan de wieg van de samenwerking en blijft nu dus 
ook bij dit team als trainer actief. Een mooi voorbeeld van regionale win-win en we gaan nu eenmaal 
graag voor de winst! Niet alleen wat betreft de punten, maar ook ten aanzien van het speelplezier. We 
zijn ervan overtuigd dat voor dit team beide aspecten gaan gelden. 
 

ST Read Swart – Mildam  JO15-1 
 

 

Jelle van Koppen Berend van Leeuwesteijn 

Jochem Koenen Remco de Vries  

Sven Kuiper Bjern de Vries 

Mark Holkema Jesper Laan 

Errit Kramer Mika Oosterwoud 

Jurre Schotanus Gerrit-Wiebe Andringa 

Jarno Oostenburg  
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Indeling 2020-2021: de JO14 
Bij de JO14 en JO13 van komend seizoen zitten we niet heel ruim in de spelers, maar gaan we ons 
voorbereiden op een goede afstemming van de competitieschema’s zodat er, indien nodig, zo optimaal 
mogelijk over en weer ingevallen kan worden. Niet ideaal, maar we hebben er goede ervaringen mee 
zolang we er voldoende aandacht aan geven.  
De JO14 krijgt hulp van een drietal dispensatiespelers; twee  hiervan zijn nieuwe spelers met een JO15-
leeftijd, maar die we eerst even aan de club en het voetbal laten wennen in een leeftijdsklasse lager. Dat 
doen we wel vaker en is ons en de spelers goed bevallen. Bovendien komt het nu in de aantallen wel goed 
uit. Van onderop krijgt de JO14 hulp van Laura de Vries. Die komt het team (en de aantallen) versterken 
en kan dan een mooi sterrenkoppel vormen met Britt. 
 

JO14-1 
 

 

Nanko Meuken Matthys Jongsma 

Ties Lok Gjalt Oosterhof 
Levi Ranzijn Sil Brandsma 
Take Gerbens Jorn van der Meer 
Jarno Stoelwinder Tjamme van der Meer 
Britt Bruining Laura de Vries 
Frank Joustra  

 
Indeling 2020-2021: de JO13 
Voor de JO13 geldt dus ook dat het krap is met het aantal spelers, maar dat de afstemming en 
samenwerking met de JO14 voor een goed verloop van het seizoen moet gaan zorgen. De nieuwe keeper 
Brian, die in de JO13 in de loop van vorig seizoen onder de lat is aan komen waaien, blijft ook dit seizoen 
als dispensatiespeler het doel verdedigen. Verder zullen we dit jaar helaas opnieuw geen JO12 kunnen 
vormen en worden de drie spelers uit die leeftijdsklasse vervroegd doorgeschoven naar de JO13.  
Dat is totaal geen ramp, want in de oude KNVB-systematiek was dit altijd al het geval. Bij de 
tegenstanders zullen er ook vaak genoeg dit soort “jonkies” in het team spelen. En ze kunnen bouwen op 
de ervaring van hun oudere teamgenoten, die vorig seizoen vergelijkbaar als “jonkies” vervroegd op het 
grote veld terecht kwamen.  
We hebben nog getwijfeld of we voor een 8x8 competitie moesten inschrijven, maar de trainers en leiders 
waren vrij duidelijk: terug naar een klein veld is geen optie. Dat had dan wel voor een flink aantal spelers 
het geval geweest, dus hebben we ons gericht op de vorming van een 11x11 team. 
 

JO13-1 
 

 

Brian van Wier Thys van Zwieten 

Hidde Klitsie Mika Vermeulen 
Doede Atsma Jelmer Heida 
Luca Domingos Fidalgo Sybren Ketelapper 
Hidde van der Meer Zyan Annema 
Ruben Smid Fenne de Vries 

 
Indeling 2020-2021: de JO11 
Dit team is een mix van spelers uit de JO11 van vorig seizoen, die eigenlijk een jaar te vroeg in de JO11 
actief waren en spelers uit de JO10 van vorig seizoen, die nu in de JO11 thuishoren. Verder hielden we 
een drietal in de JO10 leeftijd over, te weinig om een team mee te vormen. In plaats van dit drietal op te 
splitsen en te verdelen over JO11 en JO9 hebben we ervoor gekozen om ze alle drie in de JO11 te 
plaatsen, met de afspraak dat ze per toerbeurt wedstrijden meespelen in de JO9, die erg krap in het 
spelersaantal zit.  
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JO11-1 
 

 

Jesper Bakker Jesse Lamers 

Noam Smid Julian Bosscher 
Thomas Laan Daan de Groot 
Jelte van der Tuin Jesper de Graaf 
Tieme Popma Ellian de Boer 
Laurenz Bokelaar  

 
Indeling 2019-2020: de JO9 
Bij de JO9 is het eigenlijk heel simpel; het sterrenteam van Sander van Driesten gaat voltallig van JO8 over 
naar JO9. Ze zijn allemaal gewoon een jaar ouder geworden, dus moeilijker kunnen we het niet maken. 
Het is met 6 spelers wel wat krapjes om een 6x6 competitie te spelen, maar met de afgesproken hulp uit 
de JO11 moet dat allemaal wel lukken. Bovendien zijn deze spelers nog zo flexibel en in goede fysieke 
staat, dat blessures een uitzondering zullen zijn…… 

 
JO9-1 
 

 

Seif van Gerwen Brend de Jong 

Daan van Driesten Roan de Jong 
Silvester Bokelaar Jelle Koen 

 
Indeling 2020-2021: de JO8 
Bij de JO8 is het verhaal bijna net zo simpel. De spelers die vorig seizoen in de JO7 hebben mogen ruiken 
aan het competitievoetbal door in 4x4 formatie minitoernooitjes te spelen, maken nu de stap naar de 
KNVB-competitie in 6x6 formatie. Alle JO7 spelers worden doorgeschoven, want alleen Cesar heeft nog de 
O7 leeftijd en in je eentje voetballen is toch echt minder leuk…    

JO8-1 
 

 

Geert Dekens Wout Adema 

Tieme de Vries Niels Hoogenkamp 
Styan de Vries Cesar Zijlstra 
Finn Bosscher  

 
 
Indeling 2020-2021: de JO7 en JO6 
We hebben nog weinig aanwas aan de onderkant van de leeftijdscategorieën en kunnen dus dit seizoen 
(nog) geen O7 team inschrijven voor wedstrijdvoetbal. We weten dat er in De Knipe wel aanstaande 
voetballers rondlopen, maar het heeft pas tot één inschrijving geleid. Omdat we weten dat een eerste 
schaap (in dit geval lammetje) dat de sprong over de dam waagt vaak een voorbeeld kan zijn dat doet 
volgen, vermelden we hier die eerste inschrijving voor de volledigheid wel. We hopen dat we binnenkort 
meer jonge voetballertjes kunnen verwelkomen en in ieder geval dan aparte trainingen voor deze groep 
kunnen gaan organiseren. 

JO7-1 
 

 

Sten Nutterts 
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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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SENIORENNIEUWS 

 

Seniorennieuws Read Swart 
 
Helaas is door het coronavirus het seizoen 2019-2020 abrupt afgebroken.  
 
Gelukkig is het sinds enige weken wel weer mogelijk om met inachtneming van ons protocol, dat is 
opgesteld op basis van de richtlijnen vanuit de overheid, het NOC*NSF en de KNVB, weer te trainen. 
De laatste training voor de zomervakantie zal zijn op 3 juli en zoals het nu staat worden de trainingen 
weer hervat in augustus (dit kan per team/selectie verschillend zijn). 
De seniorencommissie is in samenwerking met leiders en trainers druk bezig met het samenstellen van de 
teamindelingen/selecties, trainingsschema, invulling vacatures leiders en trainers en voorbereiding.  
De teamindeling kun je vinden in deze extra editie van het Jisternijs. Exacte info over start training, start 
competitie en trainingsschema volgt. 
Zeker een punt van aandacht is het invullen van de vacante trainer vacatures:  
trainer B-selectie, keeperstrainer en trainer Dames.   
Suggesties en aanbevelingen zijn zeker welkom! 
 
 
Teams Read Swart senioren 2020-2021 
 

• Read Swart 1, Read Swart 2, Read Swart 3 en Read Swart 4. 

• Read Swart 35+1 (7x7), Read Swart 35+2 (7x7) en Read Swart 35+3 (7x7). 

• Read Swart VR1, Read Swart VR30+ (7x7)  

Note: Read Swart 1, Read Swart 2, Read Swart 3 en Read Swart VR1 zijn ook ingeschreven voor de beker. 
 
 
Start seizoen 2020-2021 
 
De KNVB verwacht dat op basis van de huidige richtlijnen (vanaf 1 september spelen van officiële 
wedstrijden) de competities in het weekend van 19 en 20 september kunnen beginnen. Ook verwacht de 
KNVB dat de bekerwedstrijden in september kunnen worden afgewerkt.  Alles hangt natuurlijk af van de 
mogelijke verdere versoepelingen van de maatregelen i.v.m. het coronavirus.  Zodra er over start seizoen 
2020-2021 een update is informeren wij jullie hierover.  
 
 
Selecties 
De voorlopige selecties (er kunnen tijdens de voorbereiding en gedurende het seizoen door de trainers 
nog wijzigingen worden doorgevoerd) zijn als volgt: 
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A-selectie B-selectie 

1 Adwin de Jong 1 Allard Bergsma 

2 Anco Oosterkamp 2 Arjen Vellema 

3 Christiaan Buist 3 Henry Wijngaarden 

4 Frank Tuinman 4 Hylke Medenblik 

5 Geert Bosscher 5 Jarno Fransen 

6 Hylke Krul 6 Jildert Hoekstra 

7 Hylke Gerbens 7 Jorrit Meijer 

8 Jaap Willem Boersma 8 Maarten Diever 

9 Jorke Braaksma 9 Hanson van der Hoeff 

10 Justin de Vries 10 Mark From 

11 Niek van der Werff 11 Remco Paree 

12 Nordin van Brunschot 12 Roel Brandenburg 

13 Peter Soepboer 13 Sander van Ens 

14 Remko Dam 14 Wiebe Lageveen 

15 Ryan Hogan 15 Mees Bruijstens 

16 Sil van der Sluis 16 Menno Koopmans 

17 Steven Kuiper   

18 Thijs Schepers   

19 Invaller vanuit JO19: Ids Visser   

20 Invaller vanuit JO19: Tsjerk Atsma   
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Read Swart 3 Read Swart 4 

1 Andre Tuinstra 1 Arjen Fekken 

2 Alex Ditewig 2 Bernd Riedstra 

3 Arjen Popma 3 Bauke Siebenga 

4 Bas Ritzema 4 Christiaan de Jong 

5 Dennis Keuning 5 David Peter Kuiper 

6 Erik Steffens 6 Harm ter Schuur 

7 Fokke Huitema 7 Henk van der Draai 

8 Jasper Huisman 8 Herman Lewerissa 

9 Leffert de Bos 9 Ids Popma 

10 Richard Guldemond 10 Jarno Troost 

11 Sander Brouwer 11 Jorn Huisman 

12 Stan Koen 12 Mark Bruinsma 

13 Stefan Duursma 13 Mark Wiljouw 

14 Uilke van der Meer 14 Michel de Vries 

15 William de Groot 15 Michel Venema 

16 Teddy Witjes 16 Pier Kingma 
  

17 Rens de Roo 
  

18 Rimmer Veenstra 
  

19 Sieb Schoppen 
  

20 Tim de Vries 
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Read Swart VR1 Read Swart VR30+ 

1 Channa Annema 1 Amanda de Haan 

2 Esmee de Boer 2 Diane Guyt 

3 Elselien de Boer 3 Dorien van der Vlis 

4 Anke de Boer 4 Gretha Dijkstra 

5 Roos Boelhouwer 5 Hanny Durkstra 

6 Janneke Boltje 6 Hilda Rorije 

7 Leonie Bourgonje 7 Johanna van Kommer 

8 Maika Bos 8 Milou van den Bos - Hoekstra 

9 Jildau Cuperus  9 Janneke van der Heijden 

10 Linde Dijk 10 Lyanne Ditewig - Buwalda 

11 Kelly van Dijke 11 Laura Kuiper 

12 Marrit van Gelder 12 Stefanie Smit 

13 Divera Groot 
  

14 Nathalie de Haas 
  

15 Chanoe te Hoeve 
  

16 Julia van der Meer 
  

17 Selma Meijer 
  

18 Lianka van der Meer 
  

19 Jennifer Oosterwoud 
  

20 Geke Post  
  

21 Sara Pulignano   

22 Annemarie Scheweer   

23 Hanna Timmenga   

24 Malou van der Velde   

25 Bente de Vries   

26 Fleur van der Weg   
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Read Swart 35+1 
(selectie o.v.b.) 

Read Swart 35+2 Read Swart 35+3 

1 Anton de Jong 1 Andre Tuinstra 1 Dennis van der Heide 

2 Alex Ditewig 2 Arjen Popma 2 Jeroen Mienstra 

3 Alexander Hornstra 3 Arno van der Heide 3 Klaas de Vries 

4 Bernd Riedstra 4 Binne Henk de Vries 4 Pier Kingma 

5 Frits Deeden 5 Dirk Bosscher 5 Piet Nijholt 

6 Jan Meindert Visser 6 Erik Steffens 6 Sieb Schoppen   

7 Wiebe Lageveen 7 Arnold Pijlman 7 Arno vd Meer 

8 Nic Bakker 8 Hendrik Stoelwinder 8 Bauke Siebenga 

9 Niek Bruijstens 9 Jelmer Popma 9 William de Groot 

10 Pieter Sijtsinga 10 Maurits van Achterberg 10 Cees Brouwer 

11 Renee Jongsma 11 Tamar van der Meer 11 Arend de Vries 

12 Remco van der Weide 12 Tim van Zutphen 12 Marco van Aken 

13 Sipke Dam 13 Bas Ritzema   

14 Thijs van Zwieten 14 Hans Heida   

15 Henry Wijngaarden     

 
 
 
Seniorencommissie v.v. Read Swart 
 
Kees-Bart Jonker (06 22 48 10 42) 
Leffert de Bos( 06 19 78 46 11) 
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Voorbereiding A+B selectie v.v. Read Swart        
 
Algemeen: za  4 juli t/m zo 16 aug schoolvakantie 
  Za 18 juli t/m zo  9 aug Bouwvak 
 
Datum Tijd Wie   Wat 
Di 04 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 07 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Zo 09 aug 14.00 uur  A+B selectie   Teamactiviteit   
Di 11 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 14 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Zo 16 aug NTB      
Di 18 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 21 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Zo 23 aug 14.00 uur Read Swart 1 - Dwingeloo 1   Oefen    
Di 25 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 28 aug 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Zo 30 aug  Read Swart 1 + 2   Beker  
Di 01 sept 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 04 sept 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Zo 06 sept  Read Swart 1 + 2   Beker  
Di 08 sept 19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 11 sept 19:30-21:00  B selectie   Training  
 20:00-21:30  A selectie   Training  
Zo 13 sept  Read Swart 1 + 2   Beker  
Di 15 sept  19.30-21.00  A+B selectie   Training 
Vr 18 sept  19:30-21:00  B selectie   Training  
 20:00-21:30  A selectie   Training   
Zo 20 Sept  Read Swart 1 + 2    Competitie   
 
Bij vragen graag contact opnemen met Mark Stobbe of Anton Gerding. 
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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 

  

mailto: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 
  

mailto:m.woollard@upcmail.nl
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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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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. 

 
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. Voor onze 
jeugdtrainingen maken we ter ondersteuning van onze trainers gebruik van de VTON voetbalmethode. 
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:   
 

Senioren: Kees-Bart Jonker (06-22481042) 

Jeugd: Mark Woollard (06-44582225) 

 

 
 

 


