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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 36 Woensdag 2 september 2020 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 
 

MEDEDELINGEN 

 

 

 

Zorg dat uiterlijk 31 oktober elk lid een correcte 

spelerspasfoto heeft op zijn spelerspas. - Foto: KNVB 

Media 

 

 
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.  
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. 

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 31 augustus 2020 Jisternijs pagina  2 van 10  

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. 

JEUGDNIEUWS 

 

De bekercompetitie is begonnen, de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Alles rondom corona is nog wat 

onwennig, maar we hopen dat het goed blijft gaan. We vragen daarom iedereen om de aandacht voor de 

corona-richtlijnen van de overheid en die van Read Swart, zoals nogmaals in dit Jisternijs is opgenomen. 

De dames van VR1 zullen op zaterdagen de gastheer ondersteunen met de registratie van bezoekers aan 

ons Sportpark. Heel fijn dat ze dit vrijwilligerswerk op willen pakken. Op zondagen zullen spelers van de 

JO19 en JO17 als vanouds de ondersteuning gaan verzorgen. Zonder deze inzet wordt het spelen van 

wedstrijden een lastige zaak, dus nu al bedankt! 

 

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 

 

 

SCHEIDSRECHTERS 

 

Hieronder de update 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. 
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Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

5-sep-20 09:00 Read Swart JO10-1 Jubbega JO10-1 Jarno Oostenbrug 

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

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

 

 

ONDERSTEUNING BIJ THUISWEDSTRIJDEN READ SWART SENIOREN 

 

Voor de registratie van bezoekers van ons sportpark op zondagen en voor de lotenverkoop bij de 

thuiswedstrijden van ons eerste wordt de oudste jeugd, ofwel de JO19 & JO17, ingezet.  

Voor de wedstrijden ’s morgens van Read Swart 2, 3 en/of 4 betreft het de registratie van bezoekers.  

Voor de ondersteuning bij het eerste betreft het de registratie van bezoekers en de lotenverkoop. 

 

De eerste paar weken staan hieronder vermeld. Volgend Jisternijs een uitgebreid schema. 

 

Bij verhindering graag zelf even vervanging binnen het team regelen!! 

 

Wedstrijddatum Thuis team Lotenteam 

6 sep 20  /  13.15 – 16.00 Read Swart 1 Wout & Riemer 

13 sep 20  /  9.15-12.00 Read Swart 3 & 4 Roland & Finn B 

20 sep 20  /  9.15-12.00 Read Swart 3 & 4 Finn M & Daan 

 

TRAIN ALS EEN PROFESSIONAL MET SC HEERENVEEN 

 

Op vrijdag 11 september organiseren wij als sportief partner in samenwerking met SC Heerenveen een 

voetbalclinic. Deze clinic zal gehouden worden op ons hoofdveld en begint om 15.30 uur. De clinic is voor 

alle leden van onze JO8, JO9, JO11 en JO13. De clinic duurt ongeveer 1,5 uur en we verwachten natuurlijk 

dat alle voetballers van de genoemde teams aanwezig zullen zijn. Tot 11 september!! 

 

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.  
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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. 

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. 
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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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SENIORENNIEUWS 

Schoonmaken kleedkamers 
Het nieuwe voetbalseizoen is weer gestart. Dit betekent natuurlijk ook dat de kleedkamers weer wekelijks 

schoongemaakt dienen te worden.   

We gaan van start met Read Swart 1 

Graag beginnen met schoonmaken na de laatste wedstrijd van de betreffende zaterdag. 

Zie onderstaand voor het schema: 

Zaterdag 5 september  Zaterdag 12 september  Zaterdag 19 september 

Adwin de Jong   Hylke Krul   Justin de Vries 

Christiaan Buist   Hylke Gerbens   Anco Oosterkamp 

Frank Tuinman   Jaap Willem Boersma  Niek vd Werff  

Geert Bosscher   Jorke Braaksma   Nordin van Brunschot 

Zaterdag 26 september   Zaterdag 3 oktober 

Peter Soepboer   Steven Kuiper 

Remco Dam   Thijs Schepers 

Ryan Hogan   Ids Visser 

Sil van der Sluis   Tjerk Atsma 

Indien je verhinderd bent graag zelf ruilen met een teamgenoot. 

Alvast bedankt! 

PROGRAMMA VAN DEZE WEEK 

 

Zaterdag 5 september 2020   

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

Leiders: Martin Jan Adema (06-41208823)  

   

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

Leiders:    

   

Heerenveense Boys JO11-4  - Read Swart JO11-1 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Eddie de Boer (06-46383840) Jelmer Popma (06-46031067)  

   

ST Donkerbroek/Makkinga JO14-1G  - Read Swart JO14-1G Aanvang: 09:00 uur 

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

   

ST Read Swart/Mildam JO15-1  - Blesse De JO15-1G Aanvang: 10:30 uur 

Leiders: Lucy de Leeuw en Erik Schotanus  

   

S.V. Oosterwolde JO17-3  - ST Read Swart/Mildam JO17-1 Aanvang: 11:30 uur 

Leiders: Pier Kingma (06-23367282)  Scheidsrechter: Kusters, A.A. (Tom) 
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Read Swart JO19-1  - S.F. Deinum JO19-1 Aanvang: 14:00 uur 

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

   

Read Swart VR1  - Blesse De VR1 Aanvang: 13:30 uur 

Leiders: Richard  Scheidsrechter: Rorije, H. (Hilda) 

   

Zondag 6 september 2020   

Read Swart  - sv Olyphia Aanvang: 14:00 uur 

Leiders: Anton Gerding (06-37270156) Mark Stobbe (06-29188706) Scheidsrechter: E. (Erwin) Draaijer 

   

Oerterp 2  - Read Swart 2 Aanvang: 12:00 uur 

Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016) 
Scheidsrechter: E.M. (Elwin) de 
Jonge 

   

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

Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Fokke (06-12134044)  
 

 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 

 

Zaterdag 12 september 2020   

Read Swart JO8-1  - S.V. Oosterwolde JO8-2  09:00 uur 

Read Swart JO11-1  - Mildam JO11-1G  09:00 uur 

Drachtster Boys JO14-1  - Read Swart JO14-1G  12:45 uur 

Jubbega JO15-2  - ST Read Swart/Mildam JO15-1  09:00 uur 

Jubbega JO17-2  - ST Read Swart/Mildam JO17-1  09:00 uur 

Read Swart JO19-1  - V en V'68 JO19-1  14:00 uur 

Read Swart VR1  - Balk VR2  13:30 uur 

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

Zondag 13 september 2020   

Read Swart 3  - Harlingen 3  10:00 uur 

Read Swart 4  - Langezwaag 2  10:00 uur 

Trinitas  - Read Swart  14:00 uur 

Akkrum 2  - Read Swart 2  11:00 uur 
 

UITSLAGEN 

 

FC Burgum JO19-2  - Read Swart JO19-1  1 - 4 

ST Read Swart/Mildam JO17-1  - Gorredijk JO17-2  1 - 5 

Joure SC JO15-3  - ST Read Swart/Mildam JO15-1  0 - 11 

Read Swart JO14-1G  - Udiros JO14-1  14 - 0 

Read Swart JO9-1  - Heerveense boys JO9-2   -  

Renado  - Read Swart  1 - 4 

Read Swart 2  - VC Trynwalden 2  3 - 2 

Read Swart 3  - Read Swart 4  2 - 4 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

Read Swart 2 start bekercampagne met knappe drie punter 
 
Zondag 30-08-2020: Read Swart 2 – Trynwalden 2 
 
Voordat scheidsrechter Jeroen Mienstra strak 10.30 op zijn fluit blies en het zwart witte monster eindelijk 
weer na een lange corona break in beweging bracht, gaan we eerst terug in de tijd… 
 
In mei eerder dit jaar werd de basis gelegd voor het optreden van vandaag. Het kunstgras van Kinea 
allemaal op 1.5 meter afstand, geen positiespel en partij, maar wel flink aan de bak. De maand juli was 
een rustmaand en begin augustus ging vaak onder de bezielende leiding van club icoon Gerding het gas 
erop. Ten opzichte van Steenwijk 2 thuis de laatste wedstrijd voor corona break vandaag een totaal nieuw 
Read Swart 2. 
 
Jildert (keeper) → 3de elftal 
Alex D → 3de elftal 
Alexander H → alleen nog 35 plus 
René → gestopt. 
 
De rest van de kern bleef en werd aangevuld met piepjonge jeugd uit de RS academy. In de afgelopen 
periode oefende de manschappen van Leider Jappie al 3x en werd ook een bescheiden teamuitje 
georganiseerd voor de teamspirit.  
 
Eén van de aanjagers naast gebruikelijk Jappie en captain Jarno is de kersverse 41 jarige Wiebe Lageveen. 
Vorig jaar mocht deze speler voor het eerst ruiken aan reserve voetbal en dat was hem allerminst 
meegevallen. Dit kon en moest op alle fronten beter. Te beginnen met een aantal oefenwedstrijden, 
teamuitje, simpele afspraken voor de wedstrijd, fanatieke trainingsinstelling en ga zo maar door.  
Op dit moment wordt er een sfeer gecreëerd dat het weer leuk is om in RS2 te voetballen, maar door de 
hoeveelheid spelers moeten een aantal ook vechten voor een plek, want Jappie heeft al laten weten 
maximaal 3 wisselspelers mee te nemen. 
 
Terug naar zondagochtend, RS2 miste een aantal sterkhouders waaronder de aanvoerder die toch nog 
een hoogtestage aan de voorbereiding vastplakte. Hij is goed begonnen aan het seizoen, steady centraal, 
maar de timing op voorzetten kan nog beter en vandaar dat hij wat tijd voor zichzelf neemt.  
Daarnaast Mark From de man die vorig jaar voor iedere middenvelder van de tegenstander een gevaar 
was met zijn vliegende tackles, maar die ook als hij zijn hoofd erbij heeft de absolute sterspeler is van het 
team. Hij ontbreekt voor langere tijd vanwege de pandemie en wil hier geen risico meenemen. Een 
beslissing die we in tijden van onzekerheid hebben te respecteren! 
 
Trynwalden 2 komt één klasse hoger uit dan de thuisploeg, maar wel met die opmerking dat het vorig jaar 
het RKC van de 2de klasse was en dat Corona dus zorgde voor lijfsbehoud.  
 
Read Swart trad aan met de 16 jarige Lukas op de goal. Hij is gelukkig weer fit na zijn polskwetsuur en 
hopelijk kan hij dit jaar vele wedstrijden keepen. 
Op rechtsback Sander, de blanke Dumfries uit de Knipe lijkt aardig fit en komt weer aardig in de buurt van 
zijn topniveau. Fabelachtige rushes in de hoogste versnelling en verdedigend wordt hij er maar zelden 
uitgelopen. Een iets strakkere inspeelpass zou hem een nog betere back maken. 
Op linksback Allard de rechtspoot op links die met de week beter wordt. Tegen SC Joure 1ste klasse steeg 
hij zelfs boven zichzelf uit. Hij wil nog wel eens snel zijn hoofd laten zakken bij tegenslag, maar dat is 
nergens voor nodig.  
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Het centrum werd vandaag gevormd door “good old” Vellema en zoon van de leider Roel Brandenburg. 
Vellema werd na een aantal gesprekken toch behouden voor het 2de, want het 3de en 4de trokken ook 
nadrukkelijk aan deze mannetjesputter. Gelukkig maar, want wat routine in de ploeg is altijd fijn. Roel 
kende een vrij eenzame voorbereiding, de rug hield de man lang langs de kant. Speelde vorige week op 
SKW een zeer knappe wedstrijd en lijkt weer op niveau te komen, is soms iets te prikkelbaar en reageert 
vrij snel wat afgelopen vrijdag op de training bijna escaleerde… 
Het middenveld, toch met 4 in plaats van 3. Tijdens het teamuitje werd de stelling maar weer eens op 
tafel gegooid, maar het merendeel van de selectie voelde gelukkig meer voor 4-4-2.  
Dan de middenvelders als eerste Benno hij is niet meer weg te denken uit het elftal van Jappie. Vier jaar 
lang geen bal aangeraakt, maar rondjes rijden in het Thialf en nu dan toch het ijs ingeruild voor het 
groene gras uit de Knipe. Tegen SC Joure kwam hij erachter dat duursporten totaal wat anders is dan 
voetbal, maar met de week gaat hij vooruit. Af en toe de krachten nog wat meer verdelen en als het 
balgevoel weer helemaal terug is dan kan RS2 hier nog veel plezier aan beleven. 
Hylke Medemblik niet geheel fit, maar toch wel een speler die serieus kans maakt op een basisplaats 
stond vandaag hangend links en Maarten Diever rechts. Deze laatste is toch ook dit seizoen de beoogd 
topscoorder. Er zit momenteel nog wat zand in de motor, maar iedereen is ervan overtuigd dat hij er weer 
staat tegen ONB in de eerste competitiewedstrijd. 
Op 10 Wiebe Lageveen en vandaag ook captain bij afwezigheid van “the butcher” de man die niet kapot 
te krijgen is en zich steeds meer opwerpt als aanjager van het team. 
Voorin twee spelers; 
Gastspeler Hylke Krul moest vandaag minuten maken. Bij het vlaggenschip bulkt het momenteel van 
talent en kwam de zoon van oud voorzitter Krul toch wat in het gedrang. Met zijn coaching en rust een 
directe meerwaarde voor dit Read Swart 2 
Naast hem de watervlugge Paree wat dit jaar één van de sensaties kan gaan worden in de 3de klasse. 
 
En na uitgerekend 4 minuten spelen was het ook laatstgenoemde die prachtig scoorde en de rood zwart 
hemden op voorsprong zette. Daarna was de wedstrijd in evenwicht waarbij de gasten wat makkelijker 
speelden en ook de nodige mogelijkheden kregen, maar de 16 jarige Lukas die onder toeziend van 
moeders amper te passeren bleek. Helaas gebeurde dit wel één keer in de eerste helft, maar doordat 
Read Swart nog twee scoorde in de vorm van Diever (begint warm te draaien) en Benno (al zat er luchtje 
van een eigen doelpunt aan) was de ruststand toch enigszins verrassend 3-1 voor de thuisploeg. 
 
In de pauze waren het de oud gedienden die de ploeg op scherp zetten en werd er ook gesproken over de 
wissels. Hylke niet geheel fit liet zich vrijwillig wisselen voor de altijd enthousiaste, maar soms nog wat 
ongepolijste Jorrit 
 
De tweede helft begon met een goede kans van de gasten, maar opnieuw stond Lukas op de goede plek. 
Daarna had Diever 3x kunnen scoren, maar zijn pogingen strandden jammerlijk. De oudste van het stel 
had nog een prachtig schot van zeker 20 meter, maar teisterde de lat en zo bleef het 3-1. 
Totdat het in de verder solide RS defensie een soort kortsluiting ontstond. Eerst handelde de keeper half 
en daarna kwam de voet voor de verder prima spelende Allard, maar die joeg de bal zo maar in zijn eigen 
doel. De leiding van de tegenpartij hoorden wij zeggen dat ze dit nog nooit hadden gezien… 
 
Het was een kolderiek moment, maar ook de wedstrijd was ineens weer spannend. Toch werd wel 
duidelijk dat dit seizoen voor Trynwalden ook weer zeer lastig zal zijn, want in de 2de helft was het niet bij 
machte om nog enig gevaar te stichten. Bij de thuisploeg was er vrij veel energie in de eerste helft gelegd 
en was de tank bij de meesten ook aardig leeg en dus bleef het bij 3-2. 
 
Een heerlijk begin en na de wedstrijd gingen er al weer geluiden op in de groepsapp dat er dinsdag weer 
fanatiek zal worden getraind…  
 


