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Woensdag 28 november 2018

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART:

MEDEDELINGEN

Nieuwjaarsloop VV Read Swart
Zondag 3 januari mochten de spelers van Read Swart het jaar actief beginnen met een 10,9 kilometer
loop. Deze activiteit begon en eindigde op sportpark De Jister, de thuisbasis met een te mooi veld voor
deze tijd van het jaar. Daar waar anders de slidingsporen en sprint afdrukken het veld meer zwart dan
groen maken, daar waar Justin en Lukas verbaast opkijken van hoe groen een keepersgebied in januari
kan zijn, daar waar de kalklijnen niet eens meer op het veld staan, daar waar de ballenvangers
tegenwoordig blinken als een spiegel.
Daar op die mooie Jister legden 31 fanatiekelingen vandaag de basis voor een mooi jaar. Het kriebelt bij
iedereen, voorzitter Peter en seniorenseccretaris Kees Bart bemanden de ravitailleringspost waar
niemand gebruik van maakte. Ging het om het winnen vandaag?
De grote winst was dat we er weer waren, we het profiel van de schoenen hebben gerend omdat we de
eerste wilden zijn, sneller dan die teammaat die een minuut eerder was gestart en zeker zeker sneller dan
degene die later was gestart.
De grootste winst is dat we weer los zijn, vanaf nu weer trainen op wat voor manier dan ook.
Ouwehoeren, elkaar de gek aansteken, elkaar laten opdrukken maar bovenal willen winnen, of dat nou
van jezelf is of van je teammaat. Met die spirit zijn we klaar voor wat voor soort seizoen we ook krijgen.
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Laat onderstaande uitslag voor de jonge knapen een motivatie zijn dat je juist nu moet investeren in je
conditie, wie pakt de gele trui van Geert af? Wout de Jong geeft ons stof tot nadenken met het behalen
van de witte trui als beste jongere.
Dinsdag half acht, wordt iedereen weer verwacht. Want over 28 dagen, gaan we weer achter elkaar
aanjagen.
Groet,
Anton, Mark en Hilco
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