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Week 49

Woensdag 2 december 2020

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART:

JEUGDNIEUWS
Afgelopen zaterdag is onze speciale novembermaand afgesloten met de Technical Saturday. Een training
in speciale skills etc. onder leiding van het trainerstrio Anton Gerding, Hilco de Vries en Mark Stobbe. De
opkomst was weer reuze en wederom een mooie voetbalzaterdag voor de jeugd.
Die ochtend zijn ook de prijswinnaars bekend gemaakt van de November Cup. Drie zaterdagen lang waren
er middels onderlinge wedstrijdjes in 3x3 t/m 6x6 formatie individuele punten te halen. Alles bij elkaar
opgeteld zijn we tot onderstaande top 12 gekomen. Uiteindelijk was iedereen winnaar, want er kon op
zaterdag gevoetbald worden en er is een zakje chips gescoord. Door de top 12 is er echter nog een
waardebon voor de Read Swart shop of bakkerij Boonstra verdiend.
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Daan Riedstra
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Daan van Driesten

JO15

Jelle van Koppen

JO13

Luca Domingos Fidalgo

JO13

Ruben Smid

JO15

Mark Holkema

JO19

Ids Visser

JO14

Matthys Jongsma

JO19

Tsjerk Atsma

JO11

Jesper de Graaf

JO15
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In december gaan de training nog gewoon door tot aan de kerstvakantie en na de kerstvakantie starten
we dan weer het nieuwe jaar 2021 weer op. Afhankelijk van de ontwikkelingen is dat dan met of zonder
competitie. We hopen natuurlijk van harte op MET!!
Binnenkort komt er nadere info over de oliebollenactie, want ook dit jaar willen we De Knipe graag van de
oliebollen tijdens Oud & Nieuw voorzien. Corona of geen corona, een oliebol gaat er toch altijd in?

Jeugdcoördinator O19-O14:
Jeugdcoördinator O13-O7:
Trainingscoördinator:

Mark Woollard
Martin Jan Adema

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

INZET VAN SELECTIELEDEN BIJ DE TRAININGEN JO11 EN JO13
De trainingen van de JO13 zijn samengevoegd met die van de JO14 op maandag en woensdag Daarmee
komt de ondersteuning vanuit de selecties voor de JO13 te vervallen. Bij de JO11 is deze nog wel van
toepassing en zeer gewenst.
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JO11

JO13

Dinsdag 18u00 - 19u00

Dinsdag 19u00 - 20u30

Met Mees Bruijstens
01-dec

Michel de Vries

vervalt

08-dec

Henry Wijngaarden

vervalt

15-dec

Maarten Diever

vervalt

22-dec

Tim de Vries

vervalt

Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt per direct

Jeugdtrainer(s) voor de JO11 en JO13
Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze voetbalvereniging met 280 leden en heeft een sterke
verbondenheid binnen het dorp. Het dorpskarakter speelt op dit moment een belangrijke rol bij de
successen binnen onze senioren- en jeugdafdeling. De seniorenafdeling bestaat uit 4 mannenelftallen, 1
vrouwenelftal, 3 teams mannen 35+ en 1 team vrouwen 30+.
De Jeugdafdeling telt ca. 90 spelers verdeeld over 8 teams van JO19 t/m JO8.
We verwachten van de jeugdtrainer(s) dat deze voor de JO11 en/of JO13 op 2 in overleg te bepalen dagen
de training van ca. 1,5 u verzorgt en dit bij voorkeur aanvult met een coachende rol tijdens wedstrijden op
zaterdag.
Daarnaast hebben we de voorkeur voor trainers met ervaring in het trainen en begeleiden van
jeugdteams (een afgeronde trainersopleiding is altijd welkom) en we verwachten in ieder geval een
trainer met goede organisatorische, communicatieve en voetbaltechnische vaardigheden.
We hanteren binnen Read Swart de VTON voetbalmethode en verwachten dat die methode door de
trainer toegepast wordt. Het kan tevens een hulp zijn voor minder ervaren trainers.
Interesse? Meer info?
Neem contact op met de Voorzitter Jeugdzaken Mark Woollard
06-44582225 of m.woollard@upcmail.nl
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Nieuwsbericht vv Read Swart
De Knipe, 30 november 2020
Siebe de Vries Verzekeringen verlengt sponsorcontract
Al 17 jaar is Siebe de Vries Verzekeringen/Regiobank de hoofdsponsor van v.v. Read Swart. Een
samenwerking waar beide partijen tevreden mee zijn. Directeur Siebe de Vries tekende dit
weekend voor nog eens drie jaar als hoofdsponsor voor de voetbalclub. “De (sport)verenigingen
zijn het hart van ons dorp De Knipe, aldus Siebe de Vries. Het is mooi om te zien hoeveel mensen
zich daar voor in zetten. Wij doen dat met ons bedrijf op deze manier.”

Op de foto achter van links naar rechts: Jan van der Hoeﬀ (penningmeester), Siebe de Vries en
Peter Laan (voorzitter). Vooraan Annehil Popma-de Vries en Jelte de Vries.
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