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JISTERNIJS 

Internet: www.read-swart.nl | Twitter: http://twitter.com/#!/readswart / | 
Secretariaat: secretariaat@read-swart.nl , Hellingbaas 22, 8456 HB de Knipe | 

Sportpark de Jister, Jan Jonkmanweg 4, 8456 HV De Knipe, kantine 0513-688853 | Verslagen Jisternijs 
verslagen@read-swart.nl | Ledenadministratie Joke Popma 0513-623396 / jokepopma99@gmail.com 

Week 35 Woensdag 26 augustus 2020 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 

JEUGDNIEUWS 

 
Als alles voldoende onder control blijft in Nederland dan gaat de competitiebal vanaf komend weekend 
weer rollen. Om te beginnen de bekercompetitie voor de JO13 t/m JO19. De week daarna start de 
reguliere competitie voor de JO8 t/m JO11 in een nieuw 4-fasen systeem. Dat wil zeggen dat er 3x per 
seizoen een herindeling plaatsvindt, ten opzichte van 1x in de voorgaande seizoenen. Dat zouden meer 
gelijkwaardige wedstrijden op moeten gaan leveren. De JO9 start dit seizoen door een administratieve 
fout aan onze zijde in een JO10 competitie, maar zal na 5 wedstrijden dan bij de herindeling alsnog in een 
JO9-competitie terecht komen. 
 
We beginnen het jeugdnieuws met een korte herhaling van de teamindeling. Diverse teams zitten krap in 
de aantallen, maar er zal getracht worden in het wedstrijdschema voldoende ruimte te scheppen om 
spelers tussen teams uit te wisselen waarbij de coördinatie bij  de desbetreffende leiders ligt. 
In het scheidsrechterschema zijn vooralsnog enkel de eerste 3 weken meegenomen, want er zal dus 
mogelijk nog wat gesleuteld moeten gaan worden aan het wedstrijdschema. Het trainingsschema staat 
voor de volledigheid ook nog opgenomen en we hopen op korte termijn de laatste vacante plekken 
ingevuld te hebben. Helaas is het vinden van trainers een grote uitdaging gebleken. 
 
Tot slot vragen we iedereen om de volle aandacht voor de corona-richtlijnen van de overheid en die van 
Read Swart, zoals in dit Jisternijs is opgenomen. We ontkomen niet aan de invloed van het COVID-19 virus  
op trainingen en wedstrijddagen, maar met eenieders hulp en begrip kunnen we er wel voor zorgen dat 
we het virus zo goed als mogelijk bij het Sportpark weghouden en dat we kunnen blijven voetballen. Deze 
richtlijnen  omtrent corona gelden voor de jeugd én de senioren! 
 
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot jeugdzaken kunnen naar de jeugdcommissie: 
 
Jeugdcoördinator O19-O14: Mark Woollard   06.44582225 of m.woollard@upcmail.nl 
Jeugdcoördinator O13-O7: Martin Jan Adema  06.41208823 of adema_mj@hotmail.com 
Trainingscoördinator:     VACATURE 

http://www.read-swart.nl/
http://twitter.com/#!/readswart /
mailto:secretariaat@read-swart.nl
mailto:verslagen@read-swart.nl
mailto:jokepopma99@gmail.com
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DIGITAAL JISTERNIJS 
 
Nog even ter herinnering: 
Het Jisternijs (clubnieuwsblad van Read Swart) verschijnt wekelijks in dorpskrant de Compagnon, 
daarnaast verschijnt deze ook digitaal. Mocht je deze nog niet digitaal ontvangen (maar wel graag digitaal 
willen) stuur dan een bericht naar: info@read-Swart.nl 
 
TEAMINDELING JEUGD SEIZOEN 2020-2021 
 

Read Swart  JO19-1 
 

T: Hilco de Vries 
L: Ido Eppenga & Sybren Gerbens 
 

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 

  
 

ST Read Swart/Mildam  JO17-1 
 

T: Edward Jousma & Matthias de Jong 
L: Pier Kingma 
 

Jarno Jousma Tjardo Bos 

Rendert de Vries Wesley Achtien 

Kyllian de Boer Jesse Kingma 

Jort Visser Marnix Kingma 

Hidde Schepers Hedde Sijtsinga 

Jelte Dikkerboom Jesse Dotinga 

Michael Veenstra Julian van der Weide 

Justus van Achterberg  

 
ST Read Swart/Mildam  JO15-1 
 

T: Marwin van der Zee 
L: Lucy de Leeuw & Erik Schotanus 
 

Jelle van Koppen Berend van Leeuwestijn 

Jochem Koenen Remco de Vries  

Sven Kuiper Bjern de Vries 

Mark Holkema Ties Lok 

Errit Kramer Jesper Laan 

Jurre Schotanus Mika Oosterwoud 

Jarno Oostenburg  
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Read Swart JO14-1 
 

T: Robin Duursma & Siemon Dijk 
L: Tamar van der Meer & Meintje Kamstra 
 

Nanko Meuken Matthys Jongsma 

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

 
Read Swart JO13-1 
 

T: Jeff de Jong (onder voorbehoud) 
L: Piet de Vries & Silvester Klitsie 
 

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 

  
Read Swart JO11-1 
 

T: Vacature 
L: Jelmer Popma & Eddie de Boer 
 

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  

 
Read Swart JO9-1 
 

T: Sander van Driesten 
L: Sander van Driesten 
 

Seif van Gerwen Brend de Jong 

Daan van Driesten Roan de Jong 
Silvester Bokelaar Jelle Koen 

  
 

Read Swart JO8-1 
 

T: Geert Bosscher 
L: Martin Jan Adema 
 

Geert Dekens Wout Adema 

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

 
Read Swart JO7-1 
We hebben met Sten Nutterts een eerste aanmelding voor een trainingsgroep die we willen 
starten om aanstormend talent vroegtijdig voetbalplezier te kunnen bieden. Er is interesse 
getoond door 1 of 2 extra spelers, maar zoeken zeker nog wat extra spelers. Neem dus vooral 
contact op met onze coördinator Martin Jan Adema!  
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SCHEIDSRECHTERS 
 
Hieronder de de eerste versie van het scheidsrechterschema. 
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 

29-aug-20 09:00 Read Swart JO14-1G Udiros JO14-1 Ids Visser 

29-aug-20 09:30 Read Swart/Mildam JO17-1 Gorredijk JO17-2 Remco Paree 

          

5-sep-20 08:30 Read Swart JO10-1 Jubbega JO10-1 Jarno Oostenburg 

5-sep-20 10:30 Read Swart/Mildam JO15-1 Blesse De JO15-1G Tsjerk Atsma 

5-sep-20 11:30 Read Swart JO13-1G EBC JO13-1G Tycho van der Weit 

5-sep-20 14:00 Read Swart JO19-1 S.F. Deinum JO19-1 Adwin de Jong 

          

12-sep-20 09:00 Read Swart JO8-1 S.V. Oosterwolde JO8-2 Douwe Gerbens 

12-sep-20 09:00 Read Swart JO11-1 Mildam JO11-1G Lianka van der Meer 

12-sep-20 09:00 Read Swart JO13-1G Akkrum JO13-2 Erik Eppenga 

12-sep-20 14:00 Read Swart JO19-1 V en V'68 JO19-1 Anco Oosterkamp 

 
TRAININGSSCEHMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag Tijdstip Team Trainer

16.30 - 17.30 JO8-1 wellicht op termijn

17.30 - 18.30 JO9-1 wellicht op termijn

17.30 - 18.30 JO11-1 Vacature

JO13-1 Jeff de Jong (ad interim)

JO14-1 Robin Duursma & Siemon Dijk

20.00 - 21.30 Damesteams Richard & Thomas

JO15-1 Marwin van der Zee

JO17-1 Edward Jousma

JO19-1 Hilco de Vries

B Selectie nog nader te bepalen

20.30 - 22.00 A Selectie Mark Stobbe

16.30 - 17.30 JO8-1 Geert Bosscher

17.00 - 18.00 JO9-1 Sander van Driesten

17.30 - 18.30 JO11-1 Vacature

JO13-1 Jeff de Jong (ad interim)

JO14-1 Robin Duursma & Siemon Dijk

vanaf 20.30 3e, 4e, WAR, 35+ n.v.t.

JO15-1 Marwin van der Zee

JO17-1 Edward Jousma & Matthias de Jong

JO19-1 Hilco de Vries

Damesteams Richard & Thomas

19.15 - 20.30 B Selectie Anton Gerding

20.15 - 21.45 A Selectie Mark Stobbe

READ SWART TRAININGSSCHEMA 2020-2021

Maandag

18.30 - 20.00

Dinsdag

18.00 - 19.30

19.15 - 20.45

Vrijdag

Woensdag

18.30 - 20.00

Donderdag

18.30 - 20.00

20.00 - 21.30
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CORONA-RICHTLIJNEN WEDSTRIJDDAGEN JEUGD & SENIOREN 
 
Voor een verantwoord verloop van wedstrijddagen op ons Sportpark heeft het Bestuur van v.v. Read 
Swart de volgende richtlijnen opgesteld. We vragen de medewerking van iedereen, zodat we het risico op 
besmetting en sluiting van het sportpark tot een minimum kunnen beperken en dus kunnen blijven 
voetballen.  
We zullen bezoekende clubs voorafgaand aan elke wedstrijd ter informatie een kopie verzenden van deze 
richtlijnen inclusief in de bijlage een lijst om vooraf 2 contactpersonen en de spelers, stafleden en rijders 
op in te vullen.  
 
De 1,5 m afstand 
 
In zijn algemeenheid geldt: 

- Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. 
- Kinderen van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot elkaar. 
- Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen 1,5 m afstand te houden. 
 
Tijdens de wedstrijd mag voor het normale spelverloop bij een kortstondig spelcontact de regel van 1,5 m 
worden losgelaten. 
Verder gelden in het veld, langs de lijn, in de dug-out, in de pauzes rondom het veld, in de tijd voor- en na 
de wedstrijd, in de kleedkamers, onder de douche, in de kantine, op het terras, etc. gewoon de reguliere 
afstandsregels.  
 
Toegang sportpark 
 
Iedereen is welkom op het sportpark en we stellen geen limiet aan spelers, stafleden, supporters of 
andere belangstellenden. Wel wordt van ons verwacht dat we bij de toegang alle bezoekers naar de 
gezondheid vragen en ze vragen de contactgegevens beschikbaar te stellen. Er zal dus bij de ingang van 
het sportpark iemand staan om hier uitvoering aan te geven. 
 
Bij thuisteams en bezoekende teams zullen we voor spelers, stafleden en rijders werken met lijsten die 
vooraf ingevuld en op de wedstrijddag meegenomen en ingeleverd kunnen worden. Gegevens worden 
uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door 
de GGD en worden na 14 dagen vernietigd. 
 
Wanneer ben je wat ons betreft in het kader van het coronavirus helaas niet welkom op het sportpark: 
- Als jij en/of een huisgenoot corona gerelateerde klachten hebben; 
- Als je wacht op een testuitslag of gedurende de 10 dagen nadat je positief getest bent; 
- In de 10 dagen nadat je in contact geweest bent met een positief getest persoon. 
 
Kantine / terras 
 
Onze kantine en het terras zijn op wedstrijddagen geopend, maar de capaciteit is door alle maatregelen 
helaas beperkt. We vragen hiervoor begrip en doen tevens beroep op eenieders geduld mocht het aan de 
bar wat langer duren.  
Iedereen moet binnen en buiten op voldoende afstand van elkaar zitten, dus niet staan. Langs het veld op 
gepaste afstand van elkaar staan mag wel, ook met een kop koffie of een plastic flesje fris, maar niet met 
alcohol en/of glaswerk.  
Er zijn in de kantine duidelijke looproutes aangegeven en we verzoeken bezoekers om niet massaal het 
toilet, de bar of eventuele alternatieve uitschenkpunten te bestormen. Geef ons kantinepersoneel en 
elkaar de ruimte. 
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In het geval van regen kunnen wij naar verwachting onmogelijk iedereen een dak boven hun hoofd 
bieden. We verzoeken iedereen goed voorbereid naar het sportpark te komen en bij regen betekent dat 
dus bijvoorbeeld met paraplu. 
 
Kleedkamers 
 
De afstandsregels hebben natuurlijk impact op het gebruik van de kleedkamers. We trachten elk team 
ruimte te bieden in onze kleedkamers, maar er kunnen dagen zijn dat we ruimte tekort komen. In 
dergelijke gevallen gaan de bezoekende teams voor en zullen we Read Swart teams vragen thuis om te 
kleden en te douchen. 
In de kleedkamers zijn de teams zelf verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen. Toegang is 
beperkt tot de spelers en maximaal 2 stafleden. Bij de jeugdteams dus geen ouders in de box. 
We adviseren teams om de teambespreking buiten te houden, want daar is nu eenmaal meer ruimte. 
 
Respect 
 
We verwachten van iedereen dat ze: 

- De richtlijnen respecteren; 
- Elkaar respecteren; 
- De aanwijzingen van onze corona-toezichthouders en bestuursleden respecteren en opvolgen; 
- Op het hele sportpark niet schreeuwen en/of zingen. 
 
Uitwedstrijden 
 
De leiders van Read Swart teams zijn verantwoordelijk voor een verantwoord bezoek aan het sportpark 
van tegenstanders. Zij zijn tevens namens het Read Swart team de contactpersoon in het geval van een 
eventueel contactonderzoek. We vragen onze leiders om vooraf de lijst met spelers, stafleden en rijders 
in te vullen, mee te nemen naar de uitwedstrijd en daar in te leveren en tevens een kopie aan info@read-
swart.nl te e-mailen. 
 
We wijzen iedereen van 13 jaar en ouder op het advies vanuit de overheid om een niet-medisch 
mondkapje te dragen als u in een auto rijdt met mensen die niet tot uw huishouden horen. Jeugd tot en 
met 12 jaar is hier dus van uitgezonderd. Als Read Swart verplichten we het dragen van een mondkapje bij 
het vervoer van/naar uitwedstrijden niet, maar vertrouwen op het gezond verstand van alle betrokkenen.  

mailto:info@read-swart.nl
mailto:info@read-swart.nl
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BIJLAGE – REGISTRATIELIJST t.b.v. GGD 
 

Team:  

Datum wedstrijd:  Tegenstander:  

Leiders of andere contactpersonen 

Naam 1:  Mob.nr.  06 -  

Naam 2:  Mob.nr.  06 -  

Spelers 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Overige staf / rijders 

  

  

  

  

 
Gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard voor de uitvoering van een eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD en worden na 14 dagen vernietigd. 
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 SPELERSPAS 

 

 
Vanaf 21 juni is het weer mogelijk 
om zelf de spelerspasfoto op de 
digitale spelerspas te wijzigen via de 
Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-
app. Zorg daarom dat elk spelend lid 
van jouw vereniging voor het begin 
van komend seizoen, maar uiterlijk 
31 oktober een correcte 
spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor 
alle zaal- en veldvoetballers vanaf de 
leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.  
                                                                                                Zorg dat uiterlijk 31 oktober elk lid een correcte spelerspasfoto heeft op zijn spelerspas. - Foto: KNVB Media 

 
Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel clubs en gebruikers. Dit om te voorkomen 
dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen 
worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een 
ander, wel speelgerechtigd lid. 
 
Wijzigen vóór 1 november 
Sinds afgelopen seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier 
(mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de 
Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas. 
Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de 
Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle 
teamleden wijzigen.  
 
Welke voorwaarden?  
Het hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in 
alle redelijkheid verwacht kan worden dat de scheidsrechter 
het een goedgelijkende foto vindt. Geen zijaanzichten, geen 
gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. 
En zorg voor een foto met voldoende contrast. Neem niet het 
risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen. 
Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG 
zijn. Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij 
om te kiezen voor foto's die kleiner zijn dan twee megapixel 
(1600x1200 px). De foto's worden in Sportlink Club altijd 
geschaald naar het formaat 800x600 px. 
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PROGRAMMA DEZE WEEK 

 
Zaterdag 29-8-2020   
FC Burgum JO19-2  - Read Swart JO19-1 Aanvang: 12:45 uur 

Leider: Hylke Krul (06-53344536)  Scheidsrechter: Oever, J. (Justin) ten 

   

ST Read Swart/Mildam JO17-1  - Gorredijk JO17-2 Aanvang: 09:30 uur 

Leiders: Sybren Gerbens (06-46172411)  Ido Eppenga (06-30098013)  

   

Joure SC JO15-3  - ST Read Swart/Mildam JO15-1 Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Pier Kingma (06-23367282) Maurits van Achterberg (06-
18311665) Scheidsrechter: Terpstra, J. (Jelle) 

   
Read Swart JO14-1G  - Udiros JO14-1 Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239) Tamar vd Meer (06-25067943)  

   
ST Woudsend/De Walde JO13-1  - Read Swart JO13-1G Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Piet de Vries (06-23656951) Silvester Klitsie (06-51347030)  

   

Read Swart JO9-1  - Heerveense boys JO9-2 Aanvang: 10:45 uur 

Leiders:    

   

Zondag 30-8-2020   
Renado 1  - Read Swart 1 Aanvang: 14:00 uur 

Leiders: Anton Gerding (06-37270156) Mark Stobbe (06-29188706) 
Scheidsrechter: W (Wim) Stel 
(Scheidsrechter) 

   

Read Swart 2  - VC Trynwalden 2 Aanvang: 10:30 uur 

Leider: Jappie brandenburg (06-55848016)  

   

Read Swart 3  - Read Swart 4 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Dennis Keuning  (06-52087379) Fokke (06-12134044)  
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PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 

 
Zaterdag 5-9-2020   

 
Read Swart JO19-1  - S.F. Deinum JO19-1  14:00 uur 

S.V. Oosterwolde JO17-3  - ST Read Swart/Mildam JO17-1  10:45 uur 

ST Read Swart/Mildam JO15-1  - Blesse De JO15-1G  10:30 uur 
ST Donkerbroek/Makkinga JO14-
1G  - Read Swart JO14-1G  09:00 uur 

Read Swart JO13-1G  - EBC JO13-1G  11:30 uur 

Heerenveense Boys JO11-4  - Read Swart JO11-1  09:45 uur 

Read Swart JO10-1  - Jubbega JO10-1  09:00 uur 

Jubbega JO8-1  - Read Swart JO8-1  08:45 uur 

Read Swart VR1  - Blesse De VR1  13:30 uur 
 
 

Zondag 6-9-2020   
 
Read Swart  - sv Olyphia  14:00 uur 

Oerterp 2  - Read Swart 2  12:00 uur 

Oldeholtpade 3  - Read Swart 3  10:00 uur 

 
 
 

 


