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BESTUURSNIEUWS

Verloren seizoen….?
Een verloren seizoen het wordt vaak gezegd en sportief gezien is dit ook absoluut waar, daarnaast hebben
we ook veel gezellige momenten moeten missen. De impact van corona in de samenleving is groot en ook
bij ons in het dorp laat het zo zijn sporen achter. Maar helemaal verloren is het zeker niet en hebben we
veel dingen wel kunnen doen. Zowel op sportief als bestuurlijk gebied zijn er zoveel als mogelijk diverse
zaken opgepakt. Maar ook rondom de velden is er beweging en activiteit geweest en dan heb ik het niet
alleen over de dassen.
De duurzaamheid -commissie is druk bezig geweest en heeft flinke stappen kunnen maken. Binnenkort
zijn de eerste veranderingen dan ook zichtbaar en ook is er in de keuken en kantine al het een en het
ander aangepakt. Doelen en vangnetten zijn gereviseerd en binnenkort komen de nieuwe dug-outs op
hun plaats te staan. Iedereen bedankt voor alle inspanning om dit allemaal mogelijk te maken. Op dit
moment wordt door onze jeugd tot en met JO17 de Regio Cup van de KNVB gespeelt. Helaas voor de
senioren is er afgezien van de trainingen nog weinig mogelijk. Gedurende de maand juni mag er gewoon
door getraind worden voor de teams die dat nog willen en kunnen we hopelijk straks nog wat
oefenwedstrijdjes spelen.
Als bestuur hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor een gepaste seizoen afsluiting. Helaas zijn
ook met de versoepelingen, die 22 juni bekend gemaakt worden en de 30e ingaan, de mogelijkheden zeer
beperkt. Daarom is onder voorbehoud besloten om zaterdag 11 september te plannen als datum voor
een feestelijke Seizoen Opening. In de middag voor de jeugd en ouders een sportieve activiteit en later
op de dag / avond een mix toernooi met feestelijke afsluiting voor de senioren en vrijwilligers.
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Ook jullie aandacht voor komende ALV die dit jaar op vrijdag 17 september staat geboekt. Aanwezigheid
wordt zeer gewaardeerd en kunnen we met zijn allen uitkijken naar een prachtig seizoen.
Peter Laan
JEUGDNIEUWS
De RegioCup is in volle gang en er wordt zichtbaar genoten van het feit dat er weer competitief tegen
andere verenigingen gestreden mag worden. Ook al is het maar 4 weekenden, het is een betere afsluiting
van het seizoen.
Het schema voor de laatste 2 weken van de RegioCup staat in dit Jisternijs voor de volledigheid nog even
weergegeven.
Organisatorisch ligt de focus inmiddels al meer op het volgende seizoen en in dit Jisternijs staat de
teamindeling waar menig jeugdlid al vol ongeduld op wachtte……
Veel plezier tijdens het restant van de RegioCup!!
Jeugdcoördinator O19-O14: Mark Woollard
Jeugdcoördinator O13-O7: Martin Jan Adema
Trainingscoördinator:

06.44582225 of m.woollard@upcmail.nl
06.41208823 of adema_mj@hotmail.com
VACATURE

REGIOCUP 2021
Scheidsrechters en leiders worden geadviseerd om voetbal.nl ook in de gaten houden voor eventuele
(last-minute) wijzigingen. Scheidsrechters bij verhindering graag zelf een vervanger regelen en doorgeven
aan Mark Woollard.
Thuiswedstrijden
Datum
19-jun-21
19-jun-21
19-jun-21

Tijd
09:00
09:00
10:45

Thuisteam
Read Swart JO10-1
Read Swart/Mildam JO15-1
Read Swart/Mildam JO17-1

Uitteam
Jubbega JO10-1
Heerenveen JO15-2
Gorredijk JO17-2

Scheidsrechter
Wesley Achtien
Finn Bruijstens
Tsjerk Atsma

26-06-2021
26-06-2021
26-06-2021

09:00
09:00
10:15

Read Swart JO8-1
Read Swart JO14-1G
Read Swart/Mildam JO15-1

Delfstrahuizen JO8-1
DWP JO14-1
VWC JO15-1G

Sven Kuiper
Erik Eppenga
Finn Mellema

Uitwedstrijden
Datum
15-jun-21

Tijd
18:30

Thuisteam
Tijnje JO11-1

Uitteam
Read Swart JO11-1

Plaats
Tijnje

19-jun-21
19-jun-21
19-jun-21

09:00
09:00
10:30

Steenwijk JO8-2
SJO WTTC JO14-1G
Langezwaag JO11-1G

Read Swart JO8-1
Read Swart JO14-1G
Read Swart JO11-1

Steenwijk (nwe Gagels)
Delfstrahuizen
Langezwaag

26-06-2021
26-06-2021
26-06-2021

09:45
13:15
13:45

Nieuweschoot JO11-1
Heerenveen JO10-5
Akkrum JO17-2

Read Swart JO11-1
Read Swart JO10-1
Read Swart/Mildam JO17-1

Heerenveen
Heerenveen
Akkrum
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TEAMINDELING JEUGD SEIZOEN 2021-2022
De indelingspuzzel was dit jaar iets minder complex dan andere jaren, omdat veel teams intact blijven en
gewoon een KNVB-jaartje doorschuiven. Desondanks moest er hier en daar toch nog wat geknipt en
geschoren worden, maar in overleg met de leiders en trainers denken we wederom een mooi en
werkbaar resultaat behaald te hebben. We zijn dan ook tevreden en trots dat we iedereen kunnen
informeren over de teamindeling bij de jeugd voor volgend seizoen 2021-2022.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het komende seizoen weer eens een normaal seizoen vol
competitievoetbal gaat worden. Het moet nu toch wel zover zijn dat we corona voldoende van onze
voetbalvelden hebben weggewerkt.
Deze indeling is zo definitief mogelijk, maar blijft een concept. Omstandigheden en/of nieuwe
ontwikkelingen kunnen natuurlijk aanleiding zijn om tussen nu en de start van 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-JO15) of Martin Jan Adema (JO14-JO7). We gaan ervan uit dat deze indeling weer garant gaat staan
voor een mooi seizoen met veel voetbalplezier. We denken dat we de trainers voor komend seizoen
nagenoeg compleet hebben en doorgaans hebben we de leiders voor de start van het seizoen ook wel in
orde. Laat nu eerst de vakantie maar komen en daarna het nieuwe seizoen!!
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. Dus een competitie voor
O7 (2015), O8 (2014), O9 (2013), O10 (2012), O11 (2011), O12 (2010), O13 (2009), O14 (2008) en O15
(2007). Bij de oudere jeugd zijn er competities voor 2 bouwjaren, namelijk O17 (2005 en 2006) en O19
(2003 en 2004).
Voor het daadwerkelijk vormen van teams conform het KNVB-beleid zijn we uiteraard afhankelijk van het
aantal spelers dat beschikbaar is in een leeftijdsklasse. Gezien de grootte van ons dorp en van onze
vereniging zullen er elk seizoen wel gevallen zijn waarbij we een spelerstekort hebben in een
leeftijdsklasse. Dan zijn we meestal 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. Bij 6x6 mag er maximaal 1
dispensatiespeler meedoen, bij 8x8 zijn dat er max. 2 en bij 11x11 max. 3.
Indeling 2020-2021: Algemeen
Vorig seizoen zijn we met 8 teams gestart, maar hebben we de JO13 en JO14 samen moeten voegen en
dus met 7 teams geëindigd. Het is inmiddels wel duidelijk, bij ons en bij de dorpsclubs om ons heen, dat
het lastig blijft om de leeftijdsklassen goed gevuld te krijgen en te houden. Diverse clubs in de omgeving
hebben steeds meer last van een tekort aan jeugdspelers voor de vorming van evenwichtige teams en
daardoor zelfs leegloop. We doen het bij Read Swart dan echt nog goed, maar voor de regio is het geen
goede ontwikkeling. Het liefst spelen we onze wedstrijden tegen clubs uit de regio, want een derby blijft
leuker dan een wedstrijd in Fries Verweggistan of zelfs buiten de provincie.
Komend seizoen gaan we helaas wel van 7 naar 6 teams, maar dat heeft eigenlijk vooral te maken met het
feit dat de JO14 opgaat in de JO15 en dat de oudere teams wat groter worden. Vorig seizoen wat deze
teams eigenlijk wat te klein, waardoor er te vaak met spelerstekorten gedeald moest worden. Grotere
teams zijn op papier ook verre van ideaal, maar in de praktijk lijkt het dan uiteindelijk toch best goed te
werken en kan een blessure of familieweekend wat makkelijker opgevangen worden. In de onderbouw
schuiven de teams een bouwjaar op en hebben we zicht op een flinke aanwas van nieuwe spelers. De
afgelopen maanden is er een groep kabouters driftig aan het trainen geweest en wordt op dit moment

v.v. Read Swart De Knipe

maandag 14 juni 2021

Jisternijs pagina 3 van 8

geïnventariseerd hoeveel hiervan door Read Swart gecontracteerd kunnen gaan worden. We zijn echter
heel blij met deze nieuwe aanwas!
Samengevat hebben we een JO19, JO17, JO15, JO12, JO10, JO9 en een JO7 in wording, We missen dus een
JO14, JO13, JO11 en JO8. Die laatste serie is natuurlijk jammer en naar de komende seizoenen toe gaan de
jeugdcommissie en het bestuur wel de diverse scenario’s onder het vergrootglas leggen om de toekomst
van onze jeugdafdeling levensvatbaar te houden.
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 4fasenmodel 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 2021-2022: de JO19
De afgelopen seizoenen heeft de extra aandacht voor de aansluiting tussen jeugd en de senioren zijn
vruchten afgeworpen. Een flink aantal jeugdspelers uit de JO19 is (vervroegd) doorgeschoven naar de A &
B-selectie en draaien daar lekker mee. Er zijn kleine verschillen tussen de huidige JO19 en die van komend
seizoen. Wellicht volgt er nog een verschuiving naar de A-selectie, maar dat hangt mede nog even af van
de nieuwe hoofdtrainer. De rest van de huidige JO19 mag nog een jaar door in de JO19. Om de aantallen
in de bovenbouw gelijkmatig te verdelen, is er wel voor gekozen om 3 spelers vervroegd door te schuiven
van JO17 naar JO19.
Ook komend seizoen zullen we flink wat aandacht geven aan de aansluiting van dit team op de senioren,
aangezien het gros van de spelers in 2022-2023 daar actief gaat worden. Laatste jaartje jeugd dus….
Read Swart JO19-1
Tsjerk Atsma
Finn Mellema
Lars van der Weg
Riemer Sijtsinga
Wout de Jong
Gerben Trinks
Finn Bruijstens
Roland van Dijk
Tycho van der Weit

Daan Riedstra
Lukas Kingma
Erik Eppenga
Menno Schotanus
Douwe Gerbens
Jort Visser
Hidde Schepers
Tjardo Bos

Indeling 2021-2022: de JO17
De nieuwe JO17 is een mix van spelers uit de huidige JO17 en JO15. In deze teams zaten de spelers die
door een samenwerking tussen Read Swart en Mildam afgelopen seizoen bij Read Swart hebben gespeeld
om ze zodoende voor het voetbal en voor Mildam te behouden. Van deze spelers blijft er ook komend
seizoen nog één bij Read Swart actief. De rest is echter weer vertrokken, dus die missen we wel in de
aantallen. Vervolgens zijn er in deze leeftijdsklasse ook nog een paar eigen spelers (bij Read Swart)
gestopt. Twee teams zou sowieso lastig geworden zijn, maar met het vertrek van deze spelers was er
geen andere keuze dan een JO17 met een flink aantal spelers te vormen.
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Read Swart JO17-1
Jarno Jousma
Michael Veenstra
Jelle van Koppen
Wesley Achtien
Jesse Kingma
Marnix Kingma
Julian van der Weide
Sven Kuiper
Camiel Gonlag

Mark Holkema
Errit Kramer
Jurre Schotanus
Jarno Oostenbrug
Remco de Vries
Bjern de Vries
Ties Lok
Jesper Laan
Mika Oosterwoud

Indeling 2021-2022: de JO15
Dit team is nagenoeg hetzelfde als het samengevoegde team van de JO14 en JO13 van het vorige seizoen.
Het is niet vreemd dat spelers van O15 (onder 15 jaar) en )14 (onder 14 jaar) gezamenlijk een JO15 team
vormen. Nog niet zo heel lang gelden was het volstrekt gebruikelijk dat er met 2 bouwjaren in 1 team
gespeeld werd en dat is het in de JO17 en JO19 nog steeds. De verschillen tussen spelers is hierdoor
wellicht groter, maar dat zullen we bij onze dorpsclub nu eenmaal altijd ervaren. We hebben niet zoveel
te selecteren en wellicht is dat ook wel de charme van onze club…
Kortom, de JO15 gaat een mooi jaar tegemoet, wel met een flinke selectie, maar dat mag de pret niet
drukken. Dat het wel snor zit met de uitstraling van dit team blijkt wel uit het feit dat Sven Hornstra na 1
kennismakingstraining meteen voor Read Swart koos, omdat hij zich zo welkom voelde bij het team.
Klasse!
Read Swart JO15-1
Levi Ranzijn
Take Gerbens
Britt Bruining
Frank Joustra
Matthys Jongsma
Gjalt Oosterhof
Sven Hornstra
Sil Brandsma
Jorn van der Meer

Tymon Zoetendal
Hidde Klitsie
Doede Atsma
Luca Domingos Fidalgo
Laura de Vries
Hidde van der Meer
Ruben Smid
Thys van Zwieten
Jelmer Heida

Indeling 2021-2022: de JO12
Dit team is bijna 100% de JO11 van vorig seizoen, dus er zal weinig gewenning nodig zijn. Niet aan elkaar
en niet aan het 8x8 systeem. Wellicht wel nog wat aan het spelen van wedstrijden, want dat is de
afgelopen twee seizoenen er wat bij ingeschoten.
JO12-1
Fenne de Vries
Rudmer Dijk
Jesper Bakker
Noam Smid
Thomas Laan
Tieme Popma
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Indeling 2021-2022: de JO10
Bij de JO10 is het eigenlijk heel simpel; het sterrenteam van Sander van Driesten gaat ook dit seizoen
weer voltallig over naar het volgende bouwjaar: van JO9 naar JO10. Ze zijn allemaal gewoon een jaar
ouder geworden, dus moeilijker kunnen we het niet maken. Dat deden ze zelf vorig seizoen eigenlijk al
niet……. Door een inschrijvingsfout van de jeugdcommissie kwamen ze als JO9-spelers al uit in de JO10
competitie. Jammer genoeg (of gelukkig maar voor hun tegenstanders) hield het seizoen door corona snel
op, want ze deden totaal niet onder voor hun oudere tegenstanders. Ze moeten komend jaar echter wel
naarstig op zoek naar minimaal 1 nieuwe sterspeler. Nu is het nog 6x6, maar in de JO11 zullen ze toch
echt met 8 spelers het veld op moeten. Stan Adema start dit jaar al als de 7e speler, maar voor de 8e de
wervingscampagne starten dus!
JO10-1
Stan Adema
Seif van Gerwen
Daan van Driesten
Silvester Bokelaar

Brend de Jong
Roan de Jong
Jelle Koen

Indeling 2021-2022: de JO9
Bij de senioren hebben we Popke’s Army (het 4e team); bij de jeugd hebben we dan Geert’s Army. De JO8
van vorig seizoen wordt automatisch de JO9 van het nieuwe seizoen. Geert heeft zijn army nog op sterkte
voor een 6x6 competitie, maar kan best nog een voetbalsoldaat erbij gebruiken. Dus als iemand nog een
scherpschutter van het bouwjaar 2013 kent…..
JO8-1
Geert Dekens
Tieme de Vries
Styan de Vries

Finn Bosscher
Wout Adema
Cesar Zijlstra

Indeling 2020-2021: de JO7 en JO6
De inventarisatie loopt en we hopen van de kabouters, die op dit moment op zaterdagen tijdens
trainingen van Melle van der Wal kennis maken met het voetbal en met Read Swart, een flink aantal als
lid te mogen gaan begroeten. Wellicht dat we dan in de loop van het seizoen ook eens aan
competitievoetbal kunnen gaan ruiken?
SENIORENNIEUWS
Na een seizoen (bijna) zonder competitievoetbal is de kans groot dat we het komende seizoen 21/22 weer
in KNVB competitieverband in actie mogen komen. De seniorencommissie is in samenwerking met leiders
en trainers druk bezig met het samenstellen van de teamindelingen/selecties, trainingsschema en
voorbereiding. Exacte info volgt binnen enkele weken via een extra Jisternijs.
Het is al wel zeker dat Mark Stobbe en Anton Gerding stoppen als trainers van de selecties en dat zoals
reeds aangekondigd Hans de Jong is aangesteld als hoofdtrainer voor de A-selectie. Tevens zijn we met
Stefan Boersma overeengekomen dat hij op dinsdag de B-selectie en de (jeugd)keepers gaat trainen.
Vacatures voor de B-selectie trainer op vrijdag en teamleider van Read Swart 1 dienen nog te worden
ingevuld.
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Ook zijn we content met het feit dat Richard Pasveer en Thomas de Haan ook volgend seizoen de trainers
en leiders zijn van Read Swart VR1.
Teamleiders voor de overige teams is zo goed als ingevuld.
Punt van aandacht is dus het invullen van de bovengenoemde vacatures.
Suggesties en aanbevelingen zijn zeker welkom!
Teams Read Swart senioren 2021-2022
• 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+(7x7).
• Read Swart VR1, Read Swart VR30+(7 tegen 7) en wellicht (bij voldoende animo) Read Swart
VR18+(7x7).
Note: Read Swart 1, Read Swart 2, Read Swart 3 en Read Swart VR1 zijn ook ingeschreven voor de beker.
Start seizoen 2021-2022.
De KNVB verwacht dat de competities in het weekend van 25 en 26 september kunnen beginnen.
De bekerwedstrijden staan gepland in de weekenden van 4/5 september, 11/12 september en 18/19
september.
Seniorencommissie Read Swart
Leffert de Bos & Kees-Bart Jonker
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