
 
 
 

Voetbal 

Zaalvoetbal 

Handbal 
Tennis 

Zwaluwvluchthal 
 

eindredactie 
Jennifer van Haaster 

zapkrant@zap-voetbal.nl 
 
 

kopie/verslagen SR. voetbal 
Piet van der Meer 

pvandermeer@gmnbv.nl 

gmnbv.nl er@gmnbv.nl 

kopie/verslagen jeugdvoetbal 
Svintha van Paridon 

jeugdnieuws@zap-voetbal.nl 
 
 

kopie handbal 
Alice Huiberts 

ZAP-handbal@hotmail.com 
 
 

kopie Tennisvereniging 
Anne Verbruggen 

anne.en.louis@quicknet.nl 
         
 

kopieën inleveren zondag 
voor 19.00 uur in Verdana 9 

    
         Zwaluwvluchthal 
    Reserveren: Annet Smakman 
            tel. 06-30775150 
 
 

Adreswijzigingen 

Doorgeven aan  
de penningmeester 

van uw eigen vereniging 
 
 

Advertenties clubblad 
Anneke Rotteveel 

tel. (0223) 531385 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Narcissenstraat 9 tel. 521632 
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Kantinedienst    

zaterdag 8 september 

8:30 – 13:00 uur  nader te bepalen 

13:00 – einde                            nader te bepalen 
 

 

 

 

Zondag 9 september 

10:00 – 14:00 uur                     nvt 

14:00 – 18:00 uur                     nvt 

 

 

 

 

Bestuursdienst 

Zondag 9 september 

  

09:30 - 13:00 uur   nvt 

13:00 – einde   nvt 

 

 

 

 

Schoonmaakrooster    

Maandag 10 september 

18:30  nvt 
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ZAP HANDBAL 

  

 
 

Programma 
Met het verdwijnen van de papieren versie van de ZAP-krant, verdwijnt ook het programma zoals u 
dat gewend was te lezen op de eerste pagina van het handbalgedeelte van de ZAPkrant.  
Alle gegevens van de wedstrijden en chauffeurs voor komende week, leest u in het programma op 
de site. 
 

Zaalcompetitie dames 1 
A.s. zaterdagavond 8 september start de landelijke competitie eerste divisie dames. 
Onze dames spelen de eerste wedstrijd thuis om 20.30 uur in de Zwaluwvluchthal tegen 

Westsite, een bekende club voor ZAP.  
Dit onder de bezielende leiding van trainer/coach Arthur Langedijk en teambegeleidster Elles van 
Hoorn en natuurlijk de medische staf. 
Na het fantastische seizoen van vorig jaar zal alles uit de kast moeten worden gehaald om dit 

succes te evenaren of dicht in de buurt te komen. We gaan het meemaken. 
Maar dit kan alleen als ons trouwe publiek weer iedere thuiswedstrijd met zoveel mogelijk 
aanwezig is en van zich laat horen. Wij rekenen weer op jullie. 
 
Zijn er mensen die weer een seizoenkaart willen hebben, dan kan dat en ligt hij klaar bij de kassa 
a.s. zaterdag. Bel even naar Nel van der Sluis 06-15377521 en het komt voor elkaar. 
De entreeprijs is een ietsje verhoogd, gaat nu naar €  4,00 en de seizoenkaart gaat naar €  50,00. 

Dit is exclusief bekerwedstrijden, maar inclusief eventuele na-competitiewedstrijden. 
We spelen weer 13 thuiswedstrijden. We hopen u allemaal a.s. zaterdag weer te zien!   
 
Voorzittersblog 
Een nieuw seizoen, een nieuwe start. Zo mogen we de aanvang van dit seizoen wel noemen en wel 
in meerdere opzichten. Helemaal nieuw, nee uiteraard. ZAP is en blijft gewoon ZAP. Maar de 

moderne tijd heeft wel gezorgd dat er een soort ZAP 2.0 aan het ontstaan is.  
Groei en ontwikkeling op het veld maar zeker ook op ZAP als vereniging zelf. Wat dat betreft was 
de zomer geen rustperiode voor het bestuur maar is er hard gewerkt om de vereniging up to date 
te houden.  
 
Allereerst was er de noodzakelijkheid voor ZAP om te laten zien dat we voldoen aan de nieuwe wet 
AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ZAP moet, net als alle andere 

verenigingen, stichtingen en elke onderneming in Nederland, aan kunnen tonen dat we ons 
maximaal hebben ingespannen om alle persoonsgegevens waar ZAP over beschikt te beschermen. 
En dat gaat verder dan u op eerste gezicht denkt.  
We zijn een vereniging waarin we met elkaar vooral de sport centraal stellen. En voor het 
beoefenen, stimuleren en organiseren van die sport werken we met mensen samen in 
verenigingsverband. We hebben elkaar allemaal nodig, leden, vrijwilligers, bestuurders, trainers, 

sponsors en publiek. En van al die mensen heeft ZAP gegevens nodig om uiteindelijk de leden met 

plezier te kunnen laten handballen, want daar gaat het uiteindelijk om. Zappers moeten elkaar 
kunnen bellen, mailen, vinden, om te kunnen organiseren.  
ZAP moet registreren om mensen lid te laten zijn. Niet alleen van ZAP zelf maar ook bij de bond 
om zelfs maar een wedstrijd te mogen spelen,  enzovoort, enzovoort. Inmiddels kunt u op onze 
website zien welke gegevens ZAP allemaal op kan vragen en wat ze er mee doet. Dat hebben we 
beschreven in onze zogenaamde Privacy Policy.  

Deze verklaring is een voortvloeisel uit de wet, zoals er nog een aantal zijn. Zo zult u in de 
toekomst nog wel met een aantal vernieuwingen geconfronteerd worden. Gewijzigde 
lidmaatschapsovereenkomsten, geheimhouding- en toestemmingsverklaringen voor bestuurders en 
vrijwilligers. Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op voor de vereniging. Een aantal bestuurders 
zijn hiervoor op cursus geweest en loodsen ons zo door deze wijziging. En dit doen we samen met 
de voetbal en de tennis omdat ZAP hierin één gezicht naar binnen en buiten uit wil stralen.  
 

Nog een ingrijpende wijziging is het verdwijnen van de papieren ZAPkrant.  

Wat een moeilijk besluit is dat geweest voor de besturen van voetbal, handbal en tennis! Terdege 
beseffen we dat een aantal mensen helemaal niets heeft met een digitale ZAPkrant, soms hebben 
mensen zelfs geen computer. Toch was doorgaan geen echte optie meer. Simpelweg omdat er niet 
meer voldoende mensen gevonden konden worden voor het rondbrengen van het clubnieuws.  

Kopie per mail inleveren bij: ZAP-handbal@hotmail.com 
Zondagavond voor 19.00 uur, met naam en achternaam. 
 
 
 

 

 

Secretaris : Geno Alkemade 
J.C. Geerligslaan 32 
1761 CW  Anna Paulowna 

https://www.zap-handbal.nl/
https://www.zap-handbal.nl/
https://www.zap-handbal.nl/wp-content/uploads/2018/09/Privacy-Policy-Handbalvereniging-ZAP-v-1.0.pdf
mailto:ZAP-handbal@hotmail.com


Zo zien we dat ZAP, net als de maatschappij verandert. Oude gewoontes en gebruiken worden 

steeds sneller ingehaald en vervangen door de nieuwe digitale werkelijkheid.  
 
Nog een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van het papieren wedstrijdformulier. De uitslagen en 
wedstrijdgegevens worden door de scheidsrechters  uitsluitend nog via de mobiel ingevoerd. Wij 
verwachten uiteraard dat iedereen het nieuws van ZAP, de wedstrijdaankondigingen, de 
voorbereiding van de wedstrijden en de organisatie van de vrijwilligers goed tot zich kan nemen op 
de nieuwe manier. Maar dat moet nog bewezen worden dit seizoen.  

 
We hopen uiteraard ook dat we, als echte Zappers, elkaar op de hoogte houden van het 
noodzakelijke en vooral ook onze medemens, welke niet zo goed thuis is in de digitale wereld. In 
ieder geval zijn een aantal vrijwilligers elke week druk om een mooie  ZAPkrant in elkaar te zetten 
die eenieder moet voorzien van de noodzakelijke info maar die ook het leuke nieuws bevat wat ons 
als Zappers allemaal bindt. Juist daarom blijft het ook één krant met daarin alles over de voetbal, 

handbal en tennis. 

 
Tot slot is ons Dames 1 team dit seizoen ingrijpender dan andere jaren gewijzigd. Door 
verschillende oorzaken hebben er vijf oudgedienden afscheid genomen en wachten we nog op de 
terugkeer van een speelster die het lichaam eerst moet laten herstellen. Geheel passend in het 
beleid van ZAP, zijnde het laten groeien en ontwikkelen van de eigen jeugd, staan er echter jonge 
speelsters te trappelen om hun rol te nemen in het vlaggenschip van de vereniging. Aan bestuur en 

begeleiding de taak om te zorgen dat er een constante stroom van talent klaar staat om elk 
seizoen “ons eerste” op sterkte te houden. Vanuit een Breezandse kwekersgedachte wil Zap talent 
laten bloeien!  
In de afgelopen zomer is er al op een aantal manieren aangetoond dat het talent van ZAP op het 
allerhoogste niveau kan bloeien. Zo zijn de zussen Molenaar beide actief geweest in Oranje van 
hun leeftijdscategorie en is Lynn zelfs geselecteerd voor Oranje voor de wedstrijd tegen Japan. 
Maar ook in het beachhandball zijn Anouk Glas en Josien van den Hoek actief geweest in Oranje 

onder 16 en zo ook onze nieuwe Zapper Zoë Bron in Oranje onder 18. Het wordt tijd dat we op 
sportief gebied de bescheidenheid uit ons verleden iets laten vallen, we mogen trots zijn op de 

prestaties van al dit talent! 
 
Jan van der Vaart – voorzitter 
 

Gastheer/-vrouw         

zaterdag 8-sep 9.15 uur tot 12.15 uur Anneke de Waard 

zaterdag 8-sep 17.15 uur tot 19.15 uur Janine de Haan 

zaterdag 8-sep 19.00 uur tot 22.00 uur Nel vd Sluis 

zaterdag 15-sep 9.15 uur tot 11.15 uur Petra v Schie 

zaterdag 15-sep 17.15 uur tot 19.15 uur Leny vt Oever 

zondag  16-sep 10.15 uur tot 14.15 uur Geno Alkemade 

** Na de laatste wedstrijd moeten ook de tennisnetten weer neergezet worden! 

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 

      

Tribunedienst  jullie mogen je melden bij de gastheer/vrouw van de handbal 

zaterdag 8-sep 9.15 uur tot 9.30 uur Liz Timmer en Juul Laghuwitz 

zaterdag 15-sep 9.15 uur tot 9.30 uur Suus Tiel en Tess Dorsman 

zaterdag 22-sep 9.15 uur tot 9.30 uur Isa Toes en Britt Ruijter 

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen 
 
Grote Clubactie 2018 

Het nieuwe handbalseizoen is weer begonnen. Ook de Grote Club Actie gaat weer van start. Dankzij 
de goede inzet van jeugdleden en hun ouders/verzorgers maakt het dat er leuke activiteiten 
georganiseerd kunnen worden en dat de contributie betaalbaar blijft. Om het een en ander in goede 

banen te kunnen leiden zijn jeugdleden ingedeeld in ‘wijken’.  
Diegene die als eerste staat vermeld is begeleider/chauffeur bij de verkoop van de loten.  



Diegene die als tweede staat vermeld is begeleider/chauffeur bij het bezorgen van de gekochte loten. 

Ingedeeld zijn F, E, D, en C jeugdleden. Overleg even met diegene waarmee je loopt hoe en wanneer 
je van start gaat. ZAP is niet de enige vereniging die loopt dus ga op tijd van start. Handig is wat 
wisselgeld mee te nemen.  
Vrijdag 14 september 2018 tussen 16.15 en 17.30 uur kunnen de intekenlijsten bij ZAP in de Ton 
van Zanten Lounge opgehaald worden.  
Van start mag je pas zaterdagochtend 15 september 2018 (voorschrift Grote Club Actie). Natuurlijk 
mag je buiten je wijk ook familie/vrienden/bedrijven vragen een lot of loten bij je te kopen. Het is 

misschien een idee om bijvoorbeeld de familie- of vrienden-app van je vader of moeder te gebruiken 
om loten te verkopen!! 
Vrijdag 21 september 2018 tussen 16.15 en 17.30 uur kunnen jullie de intekenlijsten, de klemborden 
en het geld inleveren bij ZAP in de Ton van Zanten Lounge. Dan krijgen jullie de loten die bezorgd 
moeten worden meteen mee, zodat je deze kunt bezorgen wanneer het jullie uitkomt. Alleen wel 
graag vóór vrijdag 28 september 2018. We willen de ouders vragen er goed op te letten dat alle 

loten goed worden bezorgd.  

Zijn er nog vragen, bel dan Petra van Schie, telefoonnummer 0223-522797. 
 

1 Balgweg va.Lovinkstraat-Rijksweg/Kooypunt Danique Dobbe, Mirthe Scholten 

2 Balgweg (va Lovinkstr.-v.Ewijcksluis) Noa van Dijk, Marit Kapiteijn 

3 Bergmanstraat en C.J. Colijnstraat Ziva Onderwater, Britt Ruijter 

4 Grasweg (even en oneven kant). Mirte Reek, Fem van Zanten 

5 Hyacintenstraat / Ceresplein / Crocussenstraat Liz Timmer, Juul Laghuwitz 

6 Irissenstraat/Groenhof Isa Toes, Puck Wilms 

7 Kleiweg  en Wallerweg  Jill Verbruggen, Nikkie Toes 

8 Kon.wg+rechts stukje Schorw.tot Berge.wg+Berge.wg Anouk de Haan, Eva Pool 

9 Leeuwweg J.C. de Julia Glasbergen, Madelon van Dijk 

10 Lovinkstr. va. Bloemenlust tot Balgweg (oneven) Yenthe Baartman, Anne van Kuijeren 

11 Lovinkstraat (kant kerk) Balgweg tot brandw. Steffi Klos, Fienke Regeling, Estelle Onderwater 

12 Meerweg 1e (Ewijckvaart – Middenweg) Ella Onderwater, Indy Alkemade, Branka Does 

13 Meerweg 2e ( Zandvaart- Middenweg) Suus Timmer, Alisha van Paridon 

14 Middenweg (va. Balgweg tot  spoor) Annelotte Smiers, Saskia vd Berg 

15 Middenweg (va. spoor tot Grasweg) Maud Dorrestijn, Daphne Muntjewer 

16 Molenvaart begin bij Dr. Arwert tot ‘t Pontje (even) Zoë Maes, Sarah Huls 

17 Molenvaart va. Dr Arwert tot Krakeling (even) Anna de Vries, Liz Alkemade 

18 Molenvaart va. spoor -> ‘t Pontje (oneven) Lieke Werf, Emy Duineveld 

19 Molenvaart va. spoor tot Krakeling (oneven) Isa Goossens, Sanne de Haan 

20 Nieuweweg (va. Kerk -> Grasweg) Lenthe Appelman, Jenna Vaars 

21 Pietersestraat en D. Lubbertstraat en Poldermanstr. Danique Berbee, Liz Steenvoorden, Milena Mulder 

22 Schorweg va. Koningsw.–Molenv. (even en oneven)     Melanie van Grieken, Lois van Ockenburg 

23 
Schorweg vanaf Bergeenderweg tot Balgweg + 
Bergeenderweg Jill van Kooten, Renske Portegijs 

24 Spaansweg Wijd. en Past. Verhoeffpark Linsy Berbee, Puck Ruijter 

25 Spoorsing.+Stat.weg+Nw.weg (va.kerk –Mol.vrt) Jasmijn vd Berg, Rosalie Alkemade, Nerina vd Berg 

26 Stoomweg (Middenweg – Ewijcksluis) Carmen van Nuland, Sylvana Baanstra 

27 Stoomweg (Middenweg –Zandvaart) Bibi Werksman, Kaylin van Gerwen 

28 Tulpenstraat en Narcissenstraat Tess van Haaster, Eline Vermue 

29 Zandvaart va. Balgw. – Burg. Lovinkstr.(oneven) Suus Tiel, Tess Dorsman 

30 Zandvaart va. Balgweg tot Deen (kant Dille) even Evi Verschoor, Jet de Kroon 

31 Zandvaart va. Deen tot Molenvaart (even) Fleur van ’t Spijk, Tirza Liefting 

32 Zandvaart va. Dorstvlegel tot Molenvaart (oneven) Phoebe van Dalen, Floor Huiberts, Lieve Laghuwitz 



 

ZAP Tennis    
 Secr. Sonja Pijnacker  
 spijnacker@quicknet.nl 

 (clubhuis 0223-521915) 
 copy zapkrant e-mailen naar 
 anne.en.louis@quicknet.nl 
 
 
 

Schoonmaakrooster 
5 sept.    Petra Leegwater 
9 sept. Voor 9.00  Irene Smakman 
10 sept. voor 15.00  Sylvia v. Laar 

11 sept. voor 15.00  Alice v.d. Reep 
12 sept. voor 15.00   Mariska Vos 
13 sept. voor 15.00  Irene Smakman 

15 sept. voor 8.00   Jorien Groenendijk 
16 sept. voor 8.00  Kelly Pijnacker   
 
Activiteitenschema    
Sr Za. 8 t/m Zo.  Oude Zwaluw 
 16 sept.  Toernooi 
Jr/Sr Ma. 17 sept.  Tennisles  16.00-21.00 

Jr/Sr Di. 18 sept.  Tennisles  17.15-21.00 
Sr Wo. 20 sept.  Clubochtend 
 

Kantinediensten 

8 sept. 

 

 

 

9 sept. 

 

 

 

10 sept 

 

11 sept. 

 

12 sept. 

 

13 sept. 

 

14 sept. 

 

15 sept. 

 

 

 

16 sept. 

 

Oude Zwaluw Toernooi 

 

10.00-13.00 

13.00-16.30 

16.30-20.00 

20.00-einde 

10.00-13.00 

13.00-16.30 

16.30-20.00 

20.00-einde 

18.30-20.30 

20.30-einde 

18.30-20.30 

20.30-einde 

18.30-20.30 

20.30-einde 

18.30-20.30 

20.30-einde 

18.30-20.30 

20.30-einde 

10.00-13.00 

13.00-16.30 

16.30-20.00 

20.00-einde 

10.00-13.00 

13.00-16.30 

16.30-20.00 

 

Rob Hoep 

Jolanda vos 

Angelique Vieveen 

Frank v.d. Hoek 

Stef Berbee 

Marleen Muntjewerf 

Alfons Weijers 

Lex v. Wijk 

Henk Bouma 

Paul Pennings 

Marga v.d. Meer 

Arjan Bijl 

Leo Vaars 

Jan Verest 

Pierre Bontje 

Rob Brouwer 

Henk Bouma 

Alfons Weijers 

Henk Bouma 

Elly Straathof 

Rene Hoep, Petra Dobbe 

Mark v. Tongelen 

Leo Vaars 

Jan Verest 

Peter v. Dam 

 

De sleutels voor schoonmaak- en kantinedienst kunnen worden opgehaald bij Lida v. Zanten 

Tulpenstraat 50, telefoon 523074 of bij Karin Wijnjeterp, Poldermanstraat 59, telefoon 522626.        

 

mailto:anne.en.louis@quicknet.nl

