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Woensdag 24 november 2021

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART:

SENIORENNIEUWS

Schoonmaken kleedkamers
Na Read Swart 1 zijn nu de overige teams aan de beurt voor het schoonmaken van de kleedkamers.
Graag beginnen met schoonmaken na de laatste wedstrijd van de betreffende zaterdag.
27 november VR1
Roos Boelhouwer
Bente de Vries
Leonie Bourgonje
Rosa

4 december RS3
Dennis Keuning
Erik Steffens
Fokke Huitema
Teddy Witjes

11 december VR1
Jildau Cuperus
Linde Dijk
Kelly van Dijke
Marrit van Gelder

Hieronder het schema voor de rest van de eerste seizoenshelft.
Indien je verhinderd bent graag zelf ruilen met een teamgenoot.
Alvast bedankt!

v.v. Read Swart De Knipe
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PROGRAMMA VAN DEZE WEEK
Vrijdag 26 november 2021
Wolvega FC VR30+1
- Read Swart VR30+1
LSC 1890 VR30+1
- Read Swart VR30+1
Read Swart VR30+1
- Aengwirden VR30+1
Read Swart VR30+1
- Trinitas VR30+1
Leiders: Hanny durkstra (06-51162785)

Aanvang: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Aanvang: 20:30 uur
Aanvang: 21:00 uur
Locatie: DE KNIPE

zaterdag 27 november 2021
Wolvega FC JO7-3JM
- Read Swart JO7-1
Langezwaag JO7-1
- Read Swart JO7-1
Read Swart JO7-1
- Steenwijkerwold JO7-2JM
Leiders: Melle van der Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (06-27021576)

Aanvang: 10:00 uur
Aanvang: 10:09 uur
Aanvang: 10:20 uur
Locatie: WOLVEGA

Balk JO9-1
- Read Swart JO9-1
Leiders: Geert Bosscher (06-31755339)

Aanvang: 09:00 uur

Read Swart JO10-1
- Heerenveen JO10-3
Aanvang: 09:00 uur
Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse Jong (06-12222658) Scheidsrechter: Achtien, W. (Wesley)
Read Swart JO12-1JM
- Nieuweschoot JO12-1
Leiders: Jelmer Popma (06-46031067)

Aanvang: 09:00 uur
Scheidsrechter: Riedstra, S.D. (Daan)

Delfstrahuizen JO15-1
- Read Swart JO15-1JM
Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239)

Aanvang: 10:30 uur

CVVO JO17-2
- Read Swart JO17-1
Leiders: Pier Kingma (06-23367282) Erik Schotanus (06-12993583)

Aanvang: 09:00 uur

VENO JO19-1
- Read Swart JO19-1
Leiders: Sybren Gerbens (06-46172411) Ido Eppenga (06-30098013)

Aanvang: 12:45 uur

Read Swart VR1
Leiders: Richard (06-40751742)

Aanvang: 13:30 uur
Scheidsrechter: Rorije, H. (Hilda)

- Oudehaske VR1

Zondag 28 november 2021
Thor 1
- Read Swart 1
Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785)

Aanvang: 14:00 uur
Scheidsrechter: R. (Richard) Meints

Read Swart 2
- Renado 2
Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)

Aanvang: 12:15 uur
Scheidsrechter: Jansen, G. (Gerke)

Read Swart 3
- MKV'29 3
Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339)

Aanvang: 10:00 uur
Scheidsrechter: Grine, F. (Farid)

Read Swart 4
- Oerterp 3
Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107)

Aanvang: 10:00 uur
Scheidsrechter: Zutphen, T.
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PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
Vrijdag 3 december 2021
Heerenveen 45+1
Read Swart 45+1
DWP 45+1
Read Swart 45+1
Trinitas VR30+1
Read Swart VR30+1
Aengwirden VR30+1
Read Swart VR30+1
Read Swart 35+1
Wolvega FC 35+1
Read Swart 35+1
Zaterdag 4 december 2021
Read Swart Kabouters
Steenwijkerwold JO7-2JM
Delfstrahuizen JO7-1
Read Swart JO7-1
Oudehaske JO9-1
Read Swart JO12-1JM
Read Swart JO15-1JM
Read Swart JO17-1
Read Swart JO19-1
Nieuweschoot VR1
Zondag 5 december 2021
Read Swart 1
Steenwijker Boys 2
Harlingen 2
Mildam 3

- Read Swart 45+1
- FFS 45+1
- Read Swart 45+1
- Akkrum 45+2
- Read Swart VR30+1
- LSC 1890 VR30+1
- Read Swart VR30+1
- Wolvega FC VR30+1
- Nieuweschoot 35+1
- Read Swart 35+1
- Udiros 35+1

19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
21:00 uur
19:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur

- Trainen
- Read Swart JO7-1
- Read Swart JO7-1
- Heerenveen JO7-3
- Read Swart JO9-1
- Wolvega FC JO12-1JM
- ONS Sneek JO15-2
- Joure SC JO17-4
- Olde Veste'54 JO19-2
- Read Swart VR1

09:15 uur
08:54 uur
09:05 uur
09:15 uur
10:15 uur
09:00 uur
09:30 uur
10:45 uur
12:00 uur
14:30 uur

- Annaparochie St. 1
- Read Swart 2
- Read Swart 3
- Read Swart 4

14:00 uur
11:00 uur
11:00 uur
11:45 uur

UITSLAGEN
Read Swart JO12-1JM
Nieuweschoot 35+2
Read Swart 35+2
FFS 35+1
Boornbergum'80 JO10-1
Heerenveense Boys JO12-3
Read Swart JO15-1JM
Read Swart JO17-1
Oldemarkt FC JO19-1
ST RKO/SSA Creil-Bant VR1
Nieuweschoot 1
ONB 4

v.v. Read Swart De Knipe

- Aengwirden JO12-1JM
- Read Swart 35+2
- Heerenveen 35+1
- Read Swart 35+2
- Read Swart JO10-1
- Read Swart JO12-1JM
- Bakkeveen JO15-1
- ST SVM/Tonego JO17-2
- Read Swart JO19-1
- Read Swart VR1
- Read Swart 1
- Read Swart 4

zondag 21 november 2021
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6-2
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2-4
afgelast
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WEDSTRIJDVERSLAGEN

Olde Veste JO10-1 - Read Swart JO10-1

13 november 2021

Wij moesten zaterdag 13 november tegen Olde Veste. Ze hadden het koud want ze waren allemaal
ingepakt met majo's. Wij niet, wij waren bikkels.
We hebben met 9-5 gewonnen. Het was een spannende wedstrijd omdat we in het begin al direct achter
kwamen.
Jesper en Finn waren mee als wisselspelers. Jesper had er zelfs nog 3 gemaakt en Finn ook nog 1. Voor de
rest had Brend er 2 gemaakt en Roan 3. Ikzelf heb mijn best gedaan om de trein te raken. De anderen
hebben niet gescoord maar we hebben allemaal ons best gedaan.
Er was veel publiek. Dat was leuk.
Groetjes
Read Swart jeugd onder 10
Seif

Terschelling 2 - Read Swart 3

14 november 2021

Het was een zonnige middag toen Read Swart 3 onderweg was naar de boot. Zelf zat ik volop te genieten
van de zon en de omgeving van Harlingen. Terwijl we liepen naar de boot botste ik tegen een
reclamebord aan, wat direct al een voorbode gaf aan dit prachtige weekend.
Onze organisator van de reis naar Terschelling was Geert Bosscher, die uitstekend de kaartjes voor de
heenreis met de boot naar Terschelling had geregeld, waardoor wij gemakkelijk door konden reizen naar
het eiland. Toen we eenmaal aankwamen op Terschelling bleek dat we met de fiets naar het hotel
moesten fietsen. Dit was een lange tocht met tegenwind en verschillende spelers kwamen dan ook vol
bezweet aan op het hotel. “De volgende keer boeken we een taxi”, was het algemene standpunt. Het
hotel was gevestigd op een prachtige stukje van Terschelling met mooi uitzicht over de kust. Wederom
had Geert Bosscher dit perfect geregeld.
Het genieten van de locatie was helaas snel voorbij, want het team moest met zijn allen naar de kroeg.
Daar zaten we dan midden in Terschelling in een bruin café, waar we eerst netjes op ons QR-code zijn
gecontroleerd. Iedereen van het team is verantwoord geweest en heeft zich laten vaccineren of laten
testen. Dit om voor iedereen de reis zo coronaproof mogelijk te maken! Maar goed we waren dus
gebleven bij het bruine café, waar we heerlijk de eerste biertjes al gedronken hadden. Om de vijf/tien
minuten was het tijd voor een nieuwe ronde, noem het maar de biermarathon. Na vijf biertjes waren we
in dit café alweer uitgekeken en zijn we naar het volgende café gegaan, waar we weer wederom netjes
zijn gecontroleerd op ons QR-code bewijs. Hier hadden we één biertje gedronken, maar de sfeer was er
echter niet zo, dus gingen we weer snel naar de volgende bestemming. De Schotse Vier, dit is werkelijk
een prachtige kroeg. De kroeg geld als stamkroeg voor de schippers van Terschelling, hier komen zij graag
een biertje drinken. Wij als Read Swart 3 hadden dit keer de eer om te mogen genieten van de Schotse
Vier. Hier begonnen we dan ook aan bakje biljart, dit is een spel waarbij het de bedoeling is dat je de witte
bal raakt en vervolgens de rode bal met de witte bal raakt. Mocht je ondertussen de bak midden in de
biljarttafel raken, dan moet je alle 20 centjes die er vanaf liggen betalen, en vervolgens samen met de
20centjes terugleggen op het bakje. Na drie strepen is helaas je kans voorbij en ben je uitgeschakeld.
Uiteindelijk na een dik anderhalfuur spelen stonden Geert Bosscher, ik en Harm ter Schuur de laatste
slagen te maken. Hierbij verloor ik mijn kans op de overwinning, doordat ik op een onmogelijke plek de
rode bal niet meer kon raken. Ook Geert Bosscher had geen antwoord op de klasse wat Harm ter Schuur
op te tafel legde. Verdiend en trots nam Harm ter schuur alle 20 centjes mee terug naar huis, kampioen
bakje biljart bij het 3de, wat een eer!

v.v. Read Swart De Knipe
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Na het bakje Biljart hadden we de Schotse Vier verlaten en gingen we onderweg naar de Mexicaan. Hier
zouden we heerlijk genieten van het eten, echter liep het erop uit dat het eten niet heel lekker was en de
barvrouw al besloot om 20 voor 8 geen bier meer in te schenken. Dit viel niet goed bij het 3de en na lang
discussiëren was er toch nog ruimte voor 1 biertje. Toen we uiteindelijk weg gingen vond de barvrouw het
nog nodig om te zeggen hoe slechte klanten wij waren. Beste lezers, als review geef ik het Mexicaans
Restaurant Terschelling een 4. Slecht eten en geen gastvrijheid. Mocht u toch denken in de komende tijd
een restaurant de bezoeken, dan raad ik het Café de Knyp aan, hier kunt u terecht voor heerlijke
gerechten, met bier tot 8 uur, waar de barman niet vervelend doet en u vriendelijk verzoekt na 8 uur het
restaurant te verlaten.
Toen we de Mexicaan verlieten gingen we terug naar het hotel, waar we bij Richard werden uitgenodigd
om de Formule 1 te zien. Richard had dit goed voorbereid door een fles berenburg in te kopen en een
stuk of 6 flessen Cola, zodat de liefhebber kon kiezen tussen een biertje, cola berenburg of een glaasje
cola. Naast de berenburg had Richard ook chips ingeslagen, waardoor het team heerlijk kon genieten van
de Formule 1 op de hotelkamer van Richard. Na de Formule 1, was het hoogtijd voor het Nederlands
Elftal. De pot was slecht en saai, en inmiddels was ook de helft van het team in slaap gevallen.
De volgende ochtend werden we uitgerust wakker in het prachtige hotel. Waar we heerlijk vanuit het
raam konden genieten van het uitzicht. Rond 8 uur hadden we het ontbijt, waar het team lekker de kater
kon verwerken. Tijdens het ontbijt werd er nog stil gestaan bij de tactiek waarmee we Terschelling 2
zouden gaan verslaan. Onze coach Geert Bosscher had net zoals de reis de opstelling goed voorbereid. We
gingen spelen in een 4-4-2 formatie met een ruit op het middenveld. Deze opstelling zorgt al voor veel
succes dit seizoen bij Read Swart 3, waardoor we op de 3de positie stonden voor de wedstrijd. Niks kon
ons nog tegen zitten dachten we, maar helaas net zoals de heenreis naar het hotel werd de fietstocht een
hels karwei. Na een halfuur kwamen we eindelijk bezweet aan bij VV Terschelling. Volop in spanning werd
er omgekleed in de kleedkamer en werden nog de laatste aanwijzingen gegeven, waarna het team het
veld ging betreden. Het veld lag er slecht bij en het was koud weer. Het weer zat niet erg mee voor een
weekendje Terschelling. Na een goede warming up was het dan toch tijd voor de start van de wedstrijd.
Naast een goede organisator en coach blijkt Geert Bosscher ook een uitstekende voetballer te zijn, door
een prachtige solo maakte Geert Bosscher de 0-1. Als team bleven we goed door voetballen en maakte
we zelfs nog de 0-2 in de eerste helft door een wereldgoal van onze rechts midden Lars van der Weg, een
jeugdtalent wat vaker gehuurd wordt van de A-junioren. Met een goed gevoel was het tijd voor de pauze.
Zoals verwacht kwam Terschelling 2 sterk de kleedkamer uit. Ze hadden namelijk spelers gehuurd van het
1ste, dit kon doordat de wedstrijd van het 1ste kort voor onze wedstrijd werd afgelast. Dit was lastig te
verdedigen, er kwamen namelijk rappe spelers bij en hier had Read Swart 3 geen goed antwoord op. Het
werd dan ook al snel 1-2. Door een miscommunicatie achterin kon Terschelling de aansluitingstreffer
maken. Dit was een zware domper. De 1-2 werd helaas snel gevolgd door de 2-2. Een enorme klutsgoal,
het zat zoals in het begin van dit verslag al werd voorspeld, niet echt mee. Kort daarna kwam ook nog de
3-2 achterstand, net zoals Nederland tegen Montenegro hadden we de tegenstander te makkelijk
ingeschat en verloor ik helaas op dezelfde manier als Dumfries gemakkelijk het duel. Maar dan toch, in de
laatste minuut van de wedstrijd, gaf Lars van der Weg prachtig de bal voor en kon Alexander Hornstra de
bal binnen koppen. We hebben dan toch wederom weer één punt mee naar huis genomen, nog steeds
maakt Read Swart 3 kans op de titel! Deze wedstrijd was het de eer aan Menno Schotanus om
uitgekroond te worden tot man of the match. Menno Schotanus werd ook gehuurd van de A-junioren.
Beide A-junioren spelen dit seizoen uitstekende potten voor het 3de! Na de wedstrijd was het tijd om nog
even na te zitten in de kantine, waarbij we Terschelling 2 hebben bedankt voor de gastvrijheid. Na de
wedstrijd hadden we nog genoeg tijd over om rustig te beginnen aan de terugreis naar de boot. Wederom
had Geert Bosscher goed voorbereid en konden we gemakkelijk instappen bij de boot. Op de boot kon er
heerlijk genoten worden van de Waddenzee doormiddel van het genot van een biertje of een cola. Hier
konden we heerlijk nagenieten van onze prachtige reis, waarbij we als team de band hebben versterkt.
Terschelling 2 tegen Read Swart 3, werd een 3-3 einduitslag, waardoor Read Swart 3 zakt naar de 4de
positie. Met al 10 punten op zak zijn er weinig degradatie zorgen. Helaas door de corona maatregelen
kunt u nog niet onze wedstrijden bezoeken. Mocht dat mogelijk zijn op korte termijn dan bent u van harte
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welkom bij onze volgende pot, de kraker tegen Beetgum 1 uit op zondag 21 november om 14:00. Voor de
rest van het programma kunt u terecht op Voetbal.nl.
Bedankt voor het lezen,
Jorrit Meijer, rechtsback bij het 3de

JO10 Boornbergum JO10-1 - Read Swart JO10-1

20 november 2021

Negen uur start van de wedstrijd. Dit keer de eerste wedstrijd zonder publiek. Wel erg jammer.
Het is lekker weer, lekker zweten op het veld.
De eerste mooie goal is van Roan in de eerste minuut.
Jammer genoeg scoorden zij direct een goal tegen, de 1-1
Binnen de eerste helft staan we met 5-2 achter en speelden wij niet zo best.
In de pauze hebben we samen met de trainers de tactiek besproken, dit moet anders: Stan op doel en
Daan moest verdedigen.
De tweede heft ging gelijk als een speer:
Brend maakt de 5-3. En trokken we door tot
de 5-5. Daan maakt ook nog een hele mooie
goal waardoor het 6-6 stond. We hadden het
vertrouwen terug gekregen en eindigden met
een prachtige score van 6-10!!!!!
In de kleedkamer nog even zingen voor Jelle
want hij is negen jaar geworden.
Vervolgens de overwinning vieren onder de
douche met keiharde muziek aan. Heel erg
leuk!!
Groetjes, Stan Adema
WEDSTRIJDZAKEN
Vanaf aanvang van seizoen 2021/2022 valt de coördinatie van de scheidsrechters onder de taken van de
wedstrijdzaken. We gaan op dezelfde manier verder als Mark destijds heeft gedaan. In de loop van de
competitie kunnen er veel zaken veranderen, zoals aanvangstijden of wedstrijddagen. Het is dus een
levend document. Met regelmaat zal ik informatie delen met iedereen die het nodig heeft. Per Whatsapp
of hier in het jisternijs. Ook kun je zelf alles na kijken op www.voetbal.nl .
Om scheidsrechters goed te kunnen begeleiden zal ik ook regelmatig op het sportcomplex te vinden zijn.
SCHEIDSRECHTERS
Hieronder het scheidsrechterschema. Vanaf 30 oktober alle wedstrijden tot aan de winterstop. Het
schema is nog niet compleet. Spoedig een vervolg op
Voor de scheidsrechters geldt dat er vast nog een aantal wijzigingen zullen komen, zeker omdat er vanaf
oktober nog wedstrijden bij gaan komen voor de 2 fase voetbal. Wijzigingen 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 vragen kun je me altijd benaderen.
Renee Jongsma
Mobiel: 06-53167922
Wedstrijdzaken
Mail: renee.jongsma@hetnet.nl

v.v. Read Swart De Knipe
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Wanneer je niet kunt fluiten dan zelf een vervanger regelen, en dit melden bij Renee Jongsma

Let op aanvangstijden kunnen aangepast worden de komende tijd.
Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Scheidsrechter

27-11-2021 09:00 Read Swart JO10-1

Heerenveen JO10-3

27-11-2021 09:00 Read Swart JO12-1JM

Nieuweschoot JO12-1

27-11-2021 10:20 Read Swart JO7-1

Steenwijkerwold JO7-2JM

27-11-2021 13:30 Read Swart VR1

Oudehaske VR1

28-11-2021 10:00 Read Swart 3

MKV'29 3

28-11-2021 10:00 Read Swart 4

Oerterp 3

28-11-2021 12:15 Read Swart 2

Renado 2

Rorije, H. (Hilda)

4-12-2021 09:00 Read Swart JO12-1JM

Wolvega FC JO12-1JM

4-12-2021 09:15 Read Swart Kabouters

Tranning

4-12-2021
4-12-2021
4-12-2021
4-12-2021
5-12-2021
11-12-2021
11-12-2021
11-12-2021
11-12-2021
12-12-2021
12-12-2021
12-12-2021
18-12-2021

09:20
09:30
10:30
11:30
14:00
09:00
09:00
09:20
13:30
10:00
10:00
12:15
10:00

Read Swart JO7-1
Read Swart JO15-1JM
Read Swart JO17-1
Read Swart JO19-1
Read Swart 1
Read Swart JO10-1
Read Swart JO9-1
Read Swart JO7-1
Read Swart VR1
Read Swart 3
Read Swart 4
Read Swart 2
Read Swart JO19-1

versie 21 nov 2021

Heerenveen JO7-3
ONS Sneek JO15-2
Joure SC JO17-4
Olde Veste'54 JO19-2
Annaparochie St. 1
Gorredijk JO10-1
Sneek Wit Zwart JO9-3
Steenwijkerwold JO7-3
Walde De VR1
Terschelling 2
Donkerbroek 2
Emmeloord SC 3
DWP JO19-1

Atsma, T. (Tsjerk)
Tuinman, F. (Frank)
Soepboer, P. (Peter)

Vries, J.J. (Jan Jacob) de
Zutphen, T. (Tim) van
Dam, R. (Remko)

ONDERSTEUNING BIJ THUISWEDSTRIJDEN READ SWART SENIOREN
Voor de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van ons eerste wordt de oudste jeugd, ofwel de JO19 &
JO17, ingezet. Voor de ondersteuning bij Read Swart 1 betreft lotenverkoop. Vanaf 13.00 aanwezig.

Bij verhindering graag zelf even vervanging binnen het team regelen!! En dit
melden bij Renee Jongsma
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

5-12-2021

14:00

Read Swart 1

Annaparochie St. 1

Michel Veenstra & Jarno Jousma

23-1-2022

14:00

Read Swart 1

Gorredijk 1

Sven Kuiper & Jullian van de Weide
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