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Kantinedienst    

zaterdag 22 september 

8:00 – 13:00 uur  Job Langelaan en Tom Sijm 

13:00 – einde                            Ivan Leegwater en Jay van Dijk 
 

 

 

 

Zondag 23 september 

10:00 – 14:00 uur                     Laura vd Berg, Nico van Grieken 

 en Greta Kesteloo 

14:00 – 18:00 uur                     Marcel de Goede, Rob Kortekaas, 

 Anton Smit en Mark Timmer 

 

 

 

 

Bestuursdienst 

Zondag 23 september 

  

09:30 - 13:00 uur   Hans Ruyter 

13:00 – einde   Jos Bontje 

 

 

 

 

Schoonmaakrooster    

Maandag 24 september 

18:30  ?  
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                VOETBAL   
 

Voorzitter: 
 
T.Teeuwen 
Meerweg 36 
1764 KG  
Breezand 
Tel. 522619 

Secretaris: 
 
M.van der Meer 
Schorweg  6A 
1764 MA 
Breezand 
Tel. 520071 

Penningmeester/ 
Ledenadministratie 
L. Verbruggen 
Irissenstraat 12 
1764 HT 
 Breezand 
Tel. 522271 

Wedstrijdsecr.: 
 
R. Brouwer 

 Vrouwsteenlaan 50 
1761 DN 
Anna Paulowna 
Tel.  0622569335 

Voorzitter Jeugd: 
 
P. van Dam 
Poldermanstraat 73 
1764 HB  
Breezand 
Tel. 522812 

Wedstrijdsecr. Jeugd: 
 
J. Smit  
Gladiolenlaan35 
1764 HZ 
Breezand 
Tel. 0637645759 

Bij wijzigingen  na  uitkomen  clubblad is de ZAP site  bepalend.  

 

Datum   Thuis team Uit team Tijd Scheidsrechter 

Senioren           

23-09-18 comp ZAP 1 Schoten 1 14:00 K. Kooij  

23-09-18 comp ZAP 2 Westfriezen 2 11:00 B.J. Kraanen  

23-09-18 comp ZAP 3 VIOS-W 3 11:00   

23-09-18 comp ZAP 4 Succes 3 14:00   

23-09-18 comp Nieuwe Niedorp 3 ZAP 5 11:00   

JO19           

23-09-18 comp Limmen 1 ZAP 1 12:15 R. Schaap 

23-09-18 comp Geel Zwart 30 1 ZAP 2 11:30   

23-09-18 comp Always Forward 1 ZAP 3 14:30   

JO17           

22-09-18 comp ZAP 1 Zaanlandia 1 13:00 A.J. Bouterse  

JO15           

22-09-18 comp VIOS-W 1 ZAP 1 13:00   

22-09-18 comp ZAP 2 Victoria O 2 14:30   

22-09-18 comp Kleine Sluis 2 ZAP 3 11:15   

JO13           

22-09-18 comp Hollandia T 1 ZAP 1 11:00   

22-09-18 comp JVC 2 ZAP 2 11:00   

22-09-18 comp Duinrand S 2 ZAP 3 13:15   

JO11           

22-09-18 comp ZAP 1 Alcmaria Victrix 1 09:30   

22-09-18 comp KSV 3 ZAP 2 11:30   

22-09-18 comp ZAP 3 Petten 1 10:45   

JO9           

22-09-18 comp ZAP 1 SVW 27 2 09:30   

22-09-18 comp ZAP 2 DESS 1 12:00   

22-09-18 comp Vesdo 1 ZAP 3 10:45   

VR           

23-09-18 comp DWOW VR2 ST ZAP/Kleine Sluis 1 11:30   
 
 

   
  

 
 

Balsponsors a.s. zondag wedstrijd Zap 1 – VV Schoten 1 

 
W.F. van Lierop & Zonen 

& 
Do Verbruggen 



 

 

JEUGDNIEUWS  
E-mail adres jeugdnieuws: jeugdnieuws@zap-voetbal.nl  Zondagavond voor 19.00 uur  
 
Het laatste nieuws kunt u volgen op twitter via  @VVZAPjeugd   
 
 

Agenda     

   

  
Afberichten 
 

Afberichten dienen gedaan te worden, voor donderdagavond 19.00 uur, bij: 

O19 André Molenaar 06 51294512 info@andremolenaar.nl  

O17 Tim Jongejan 06 43919411 tim_jongejan@hotmail.com  

O15 Ronald Weistra  06 16109458 r.weistra@quicknet.nl  

O13  Max Snoek  Max-snoek19@live.nl 
O11 Tarik Awlad  tarik_awlad@hotmail.com  
O9 Mitch van Grieken  mitchvangrieken@hotmail.com 

Meiden O17 Paulin van Dam  paulinvandam@ziggo.nl  
Mini-pupillen         Ted Beelen   

    

Vertrektijden en chauffeurs van uitwedstrijden  
Bij verhindering dienen chauffeurs zelf voor vervanging te zorgen 

 
Zaterdag 22 september Vertrek Chauffeurs 

 

15-1 Warmenhuizen 12:00 J. Timmer, S. van Kooten, S. Dorrestijn, I. 

Portegijs 

15-3 Kleine Sluis 10:30 Fiets vanaf ZAP-complex 

13-1 Tuitjenhorn 10:00 T. Kossen, S. de Goede, G. Coppoolse, R. Kesteloo 

13-2 Julianadorp 10:15 D. Duin, J. van Lierop, J. van Keeren, T. Borghout 

13-3 Schoorl 12:15 K. Awlad, M. vd. Park, J. Timmer 

11-2 Heerhugowaard 10:30 J. de Graaf, G. Tiel, B. Wisse 

9-3 Schagerbrug 10:00 M. Schepers, D. Burger, J. Smit 

 

Zondag 23 september Vertrek Chauffeurs 

 

19-1 Limmen 10:45 M. Snippe, N. Dijkstra, J. Teeuwen, M. Wozniek 

19-2 ’t Zand 10:30 L. Verbruggen, R. Leegwater, L. Bakkum, K. van 
Zanten 

19-3 Hoorn 13:15 M. Ruigrok, C. de Goede, M. van Grieken, M. 

Mukthar 

 
Gastvrouw/gastheer 22 september: 
's-morgens = Marleen Muntjewerf, 's-middags = Renata Onderwater 
 
 
Verslag FCDH O11-2 – ZAP O11-1: Eindstand 6-6, ruststand 4-2 

De wedstrijd begon en we scoorden meteen een doelpunt. Daarna was het al heel snel 1-1. Toen 
verslapten we en kwamen we 2-1 achter. Net voor de time out maakten we nog één doelpunt. 
Trainer Tarik zei in de time out dat we de bal moesten laten gaan. Daarna moesten we al gauw 
verder. Wat Tarik zei werd juist totaal niet gedaan. En daarom kwam Den Helder 4-2 voor. Maar 
vlak voor rust maakten wij nog één doelpunt. In de rust bleven we op het veld en kregen we geen 
limonade. We gaan verder met de tweede helft. We maakten toen al snel 4-4. Fc Den Helder 
speelde wel beter dan ons en maakten daarom ook 5-4. Toen versterkten we iets. Maar we konden 

niks scoren voor de volgende time out. Na deze time out waren we erg goed. We lieten de bal goed 

gaan en kwamen daardoor al snel 6-5 voor. Maar in de laatste minuut kregen we net als tegen 
Geel Zwart de gelijkmaker tegen. De eindstand werd dus 6-6. Het was een mooi duel tussen deze 
twee ploegen. 
Jon Wijnker 

mailto:jeugdnieuws@zap-voetbal.nl
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Verslag ZAP O13-1 - De Kennemers O13-1 

Zaterdagochtend Zap-complex, het B- veld lag erbij alsof Barcelona-Real Madrid gespeeld zou 
worden. Het waren alleen niet bovengenoemde maar de vergelijkbare jongens en meid van 
ZAPO13-1 tegen De Kennemers O13-1. Onze mid-mid had van te voren niet zo heel veel 
vertrouwen in ons team gecombineerd met het B- veld ,hij wist nog uit het recente verleden dat 
wij( de tweedejaars O13-1) daar nooit onze beste wedstrijden speelden. Maar Stijn vergat even dat 
we een nieuw team hebben, helft van oude O13-1, jongens van oude O11, een paar van O13-2 en 
nog een verse linkspoot overgekomen van buurman JVC, andere trainer en andere coaches ( daar 

is de invloed van te verwaarlozen) Met behulp van magneetbord is even besproken wat ze van de 
week hebben geleerd en dat Trainer Max dat dus wil terug zien in de wedstrijd. Het begon gelukkig 
weer zoals het vorige week eindigde, we gingen lekker combinerend op zoek naar een goal. Goal 
viel vrij snel ,na een lage corner van Lemey liep Stijn in raakte hem goed en balletje viel lekker in 
het Kennemers doel, ondanks dat de organisatie wel redelijk klopte scoorde Kennemers snel de 
gelijkmaker. Opnieuw beginnen dus, De zoveelste lekkere aanval van ZAP en Lemey die bij ingaan 

van strafschopgebied hardhandig tegen de grond werd gewerkt. Penalty, wie ging hem nemen?? 

Geen vragende blikken naar de kant, van hoe en wat, want de man van de eerste goal stond al 
met de bal in zijn handen. Korte aanloop en een fantastisch ingeschoten penalty, 2-1. Wij hebben 
dit seizoen in ons team een gozer in de spits staan die heel erg lijkt op een gozer waar ikzelf 
vroeger tegen voetbalde, was toen spits bij WGW in de jeugd en veel later nog profspeler bij 
Volendam, Hearts( 4x gescoord bij debuut tegen stadsgenoot en aartsrivaal Hibernian, dan kan je 
16 jaar later nog steeds niet rustig over straat in Edinburgh), Leicester, Heerenveen Cambuur enz… 

en is dit seizoen assistent-trainer van het eerste van ZAP, Mark de Vries , broer van de leukste 
verkoper van Mega Tegel Den Helder ,Faisel de Vries,….sorry we wijken af. Het betreft Lemey, is zo 
sterk als een beer, snel ,lekkere trap en gaat al makkelijker scoren. De 3-1 was een nu al typische 
Lemey-goal. Bal in de diepte gespeeld, Lemey pakt meteen een paar meter op tegenstander, rent 
lekker met bal door naar het doel en schiet hard in. Voor de rust nog een 3-2 door halfbakken 
verdedigen van zowel middenveld als onze verdediging. Rust. Spelers mochten eerste helft zelf 
analyseren van trainer en kwamen tot de conclusie dat het best lekker liep alleen mochten de 

kansen beter benut worden en het verdedigen in bepaalde situaties even scherper. Tweede helft 
was ZAP heer en meester. Vooral het eerste kwartier werd er echt goed gebald met leuke 

combinaties en spelers die je( de door Max op het bord uitgelegde) situaties ziet herkennen en nu 
al goed weten hoe dan te handelen. Laatste tien minuten werd het iets rommeliger waar het grote 
veld en het vele lopen zijn tol begonnen te eisen. Hoogtepuntje was nog Siem die als rechtsback 
begon, na zijn wissel ook nog linksvoor mocht spelen en die ene goeie kans die hij kreeg hard en 

zuiver achter de Kennemers keeper schoot 7-2 ,ter verduidelijking. In de voorbereiding staan de 
posities nog niet helemaal vast, maar wat is die Thijs Kossen toch een fijne rechtshalf, had ie zelf 
en zijn ” HUP Thijs” Vader en opa ook niet gedacht. In de tweede helft waren er ook nog goals van 
Stijn en Lemey en onze nooit opgevende Faas” Coco Jr” Verbruggen. Uiteindelijk weer een goeie 
wedstrijd waar iedereen zijn niveau haalde en een paar spelers iets extra’s brachten, wat deze 
mooie uitslag tot resultaat heeft. “Het” leermomentje was vandaag alleen voor onze mid-mid. Of je 
nu op het B- veld, C-veld of volgende week in Tuitjenhorn bij Hollandia T speelt, als we zo blijven 

voetballen als afgelopen twee weken gaat het een leuk seizoen worden voor zowel de spelers / 
begeleiding als de toeschouwers aan de rand van het veld. 
De deze wedstrijd zwaar genietende coach. 
 

 
LOOKING BACK (VERSLAG O19 1) 
Soms zit je wel eens in een schrijvers dip en doe je door of tijdens de wedstrijd inspiratie op voor 

het verslag. Tja…. Daar zit dan ook meteen het probleem. De wedstrijd tegen Grasshoppers gaf mij 
geen enkele inspiratie voor een stukje. Tja…. dan is het de maandag na de wedstrijd en er borrelt 
nog steeds niks op en eigenlijk heb ik voor mezelf de deadline om het verslag uiterlijk maandag in 
te sturen. Opzoek naar een lekker muziekje kwam ik, zoekend tussen m’n LP’s, uit bij John Mayall. 
Ik zette zijn, in 1969 op genomen, LP Looking Back op en kreeg bij de titelsong, het 5e nummer, 
inspiratie om toch een stukje te schrijven. Een wat vreemde thuiswedstrijd, op het hoofdveld van 

Kleine Sluis (mooi dat dat kan!!) traden we aan voor de 2e wedstrijd voor de beker en ook de 
2e wedstrijd voor het nieuwe O19 1. In de wedstrijd bespreking kwamen termen als inzet, elkaar 
helpen, plezier en de les van vorige week veel voor. Ik hoopte dat iedereen voor de spiegel had 
gestaan en dan bedoel ik dus niet om te zien of je haar goed zit. Met een voltallige selectie traden 
we dus om 11 uur aan tegen 1e klasseer Grasshoppers. Nou het verschil tussen een 1e – en 
hoofdklasseteam was gedurende de gehele wedstrijd niet zichtbaar. Grasshoppers leek er meer zin 

in te hebben dan ZAP waarvan het leek voor het eerst op het veld te staan en tijdens de vakantie 

was vergeten hoe het ZAP tenue er uit ziet. Het spelen van de bal naar iemand die een zelfde shirt, 
broek en kousen aan had was al een groot probleem. Voeg daarbij dat er te weinig energie in de 
wedstrijd werd gestopt en dat verklaarde dat Grasshoppers, niet eens onverdiend, op 0-1 kwam. 



Gelukkig werd deze achterstand snel gerepareerd. Na goed doorzetten op de rechterflank van Bram 

kon hij een goede voorzet geven die nu wel bij iemand met het zelfde shirtje aankwam. Die iemand 
was Max die de voorzet alleen maar met binnenkant links tegen de touwen hoefde te drukken, wat 
Max dan ook deed. Na een stevige speech in de rust leek het in het begin van de 2e helft beter te 
gaan. Echter dat duurde maar even en in die fase maakte Grasshoppers 1-2.  Als team hadden we 
er eigenlijk geen recht op maar door verschil in individuele klasse won ZAP ook deze 
bekerwedstrijd met 3-2 doordat Rens en Max doel troffen. Nee als teamprestatie had Grasshoppers 
een punt verdiend en wij geen 3. Door deze overwinning zijn we door na de volgende bekerronde 

en dan moeten we er rekening mee houden dat we op deze wijze niet veel verder komen. Ook zo’n 
start in de competitie is vragen om problemen dus moet er uit een ander vaatje getapt worden. 
Dat is een gezegde!! Ik bedoel er dus NIET mee dat je zaterdagavond / – nacht nu Heineken  moet 
gaan drinken ipv Amstel. Appelsap is ook een optie!! John Mayall inspireerde mij om juist niet 
terug te kijken naar het vorige seizoen waarin (bijna) alles soepel verliep. Ook de jongens die dit 
mee hebben gemaakt moeten niet terug kijken maar de nieuwkomers bij de hand nemen en ze 

meenemen naar het niveau wat er verwacht wordt en wat maximaal haalbaar is om als team te 

functioneren in de hoofdklasse. Lukt dat een keer niet, dat mag, maar dan ben je elkaar verplicht 
je stinkende best te doen. Maak je fouten? Dat mag als je je stinkende best maar doet en leert van 
die fouten. We gaan proberen nog te oefenen om toch klaar te zijn voor 23-9, Limmen uit!! Je weet 
het…. Limmen uit…. altijd lastig………       Frank (de) B. 

 
KANTINEDIENST ZONDAG 
De sleutel kan op zondag door de openers worden opgehaald bij Louis Verbruggen. 
Bij verhindering dien je zelf voor een vervanger te zorgen of onderling te ruilen. 
Voor vragen of opmerkingen Marieke Bouchier 06-46421474 / Yvonne Wijnker 06-18869944 

DAG DATUM DIENST KANTINE DIENST 

Zondag 23-09 09:30 uur - 14:00 uur Laura van den Berg, Nico van Grieken, Greta Kesteloo  

    14:00 uur - 18:00 uur Marcel de Goede, Rob Kortekaas, Anton Smit, Mark Timmer 

Zondag 30-09 10:00 uur - 14:00 uur Tineke Looijesteijn, Mariël Hoogschagen 

    14:00 uur - 18:00 uur Ron Burger, Ellen Hosmus 

Zondag 07-10 09:30 uur - 14:00 uur Mirjam Kooy, Karin Schra 

    14:00 uur - 18:00 uur Anne Verbruggen, Nicolette Teeuwen, Break, Theo Berbee 

Zondag 14-okt 10:00 uur - 14:00 uur Marlies Scholten, Marieke van Duin 

  14:00 uur –18:00 uur Nico en Annet van Graven, Lydia Ruigrok 

Zondag 21-10 10:00 uur - 14:00 uur  

  14:00 uur –18:00 uur  

Zondag 28-10 09:30 uur - 14:00 uur Thérese Rood, Astrid van der Poel, Gea Vonderbank 

  14:00 uur –18:00 uur Karin Wijnjeterp, Marian van der Meer, Cees en Thera Conijn 

Zondag 04-11 10:00 uur - 14:00 uur Sascha Appelman, Lilian Pennings 

  14:00 uur –18:00 uur Nico Ruijter, Peter Vonderbank 

Zondag 11-11 10:00 uur - 14:00 uur Linda Vlaming, Monique de Bruin 

  14:00 uur –18:00 uur Mieke Verschoor, Ronald Timmer 

Zondag 18-11 09:30 uur - 14:00 uur Lieda Dorsman, José van Lierop, Ria Mosch 

  14:00 uur - 18:00 uur Dirk Bloothoofd, Evert Kerkhof, Kees van der Meer 

Zondag 25-11 10:00 uur - 14:00 uur Katinka Portegijs, Monique Huiberts 

  14:00 uur - 18:00 uur Rick van den Hoek, Rolf van Kampen 

Zondag 02-12 09:30 uur - 14:00 uur Cor Koomen, Bas Lemmens, Arie Nielen 

  14:00 uur - 18:00 uur Piet Rood, Paul Rood, Piet Vonderbank, Harry Jongejans 

Zondag 09-12 10:00 uur - 14:00 uur Jessica Teeuwen, Martine Laghuwitz 

  14:00 uur –18:00 uur Gerda Lodder, Margriet Genet 

Zondag 16-12 10:00 uur - 14:00 uur Roos Venema, Patricia van Kooten 

    14:00 uur - 18:00 uur Ben Bouchier, Theo Bloothoofd, Gerard Verrijdt, Frits Wijnker 



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. 
 
HELP ONS HELP ONS !!!!!!!! 
Beste zappers, hier een oproep, we hebben echt meer gastheren/-vrouwen en nodig in ons 
team, de vaste krachten moeten nu zo vaak en om te voorkomen dat zij er mee stoppen omdat ze 

bijna elke maand ingedeeld moeten worden hebben we heel erg hard jullie hulp nodig. 
Het liefste hebben we vaste krachten maar als je je opgeeft voor een paar keer per jaar zullen we 

ook al super blij zijn. 
Het zijn diensten van 2 tot max 4 uur en ik houd er ook rekening mee dat je tijdens de wedstrijd 
van uw zoon of dochter wordt ingedeeld. 
We horen graag van jullie dus stuur dan een mailtje met je naam en het team waar je 
zoon/dochter in zit naar jacco.janine@quicknet.nl 
Alvast bedankt 

 

Gastheer/vrouw          
zaterdag 22-sep 9.15 uur tot 12.15 uur Ton v Zanten  
zaterdag 22-sep 18.00 uur tot 20.15 uur Cindy Timmer  
zaterdag 22-sep 19.15 uur tot 22.00 uur Anneke de Waard  
zaterdag 29-sep 9.15 uur tot 13.15 uur Martine Laghuwitz  
zaterdag 29-sep 17.15 uur tot 20.15 uur Yvette Davids  
zondag  30-sep 11.00 uur tot 14.45 uur Marian Snoek Binnen  
zaterdag 6-okt 9.15 uur tot 12.15 uur Elly Kloostermen  
zaterdag 6-okt 17.15 uur tot 20.30 uur Claudia Liefting  
zaterdag 6-okt 19.15 uur tot 22.00 uur Nel vd Sluis  Binnen  
** 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 

 
ZAAL OP -EN AFBOUW TRIBUNEDIENST 2018        
       OUDER/VERZORGER VAN: 

ZA  22-09-18 19.15 22.00 Cor de Waard 
0223-522388 

Matte van Lierop 
06-22256956 

Leo van de Berg 
06-57427847 

*na de afbouw de tennis klaar zetten                                                           

Check nog even op de ZAPsite de begin -en eindtijd, ruilen of bij verhindering graag 

onderling regelen!!! 

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/
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mailto:ZAP-handbal@hotmail.com


 

 
GROTE CLUB ACTIE  2018 
Vrijdag 21 september 2018 tussen 16.15 en 17.30 uur kunnen jullie de intekenlijsten, de 
klemborden en het geld weer inleveren bij ZAP Handbal in de Ton van Zanten Lounge. Dan krijgen 
jullie de loten die bezorgt moeten worden meteen mee. Graag bezorgen 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.  

 
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 
25 sept.   Annet de Groot 
28 sept. voor 14.00  Martine v. Ham  
30 sept.   Bianca Huiberts 

4 okt.    Bob Siecker 

11 okt.    Annet de Groot  
18 okt.    Irene Smakman 
 
Activiteitenschema    
Sr Wo. 20 sept.  Clubochtend 
Jr/Sr Ma. 24 sept.  Tennisles  16.00-21.00 

Jr/Sr Di. 25 sept.  Tennisles  17.15-21.00 
Sr Wo. 26 sept.  Clubochtend 
 
Kantinediensten 
24 sept. 
25 sept. 
26 sept. 

27 sept. 
28 sept. 

 
29 sept. 
 
13 okt. 

20 okt. 

 
Clubkampioenschappen 
 
 

 
 

 
 
 
Indoor Zwaluw 

 
20.00-einde 
20.00-einde 
20.00-einde 

20.00-einde 
20.00-einde 

 
18.00-21.00 
21.00-einde 
15.15-18.15 

15.15-18.15 

 
André Kloosterman 
Pierre Bontje 
Lex v. Wijk 

Jan Verest 
Nico Verbruggen, Peter v. 

Dam 
Cees Huiberts 
Frank v.d. Hoek 
Angelique Vieveen 

Angelique Vieveen 
 
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.        
 
 
Interne competitie senioren najaar 2018 

Zoals voorgaande jaren organiseren we weer een interne competitie gedurende 
8 weken op de maandag en dinsdag avond van 19:00 tot 22:00 uur met de 
kanttekening dat de 21:00 wedstrijd alleen gespeeld wordt wanneer het echt 
niet anders kan. De competitie zal tweede helft oktober starten en je kunt je dan ook per 

email opgeven tot 1 oktober bij Ronald Stekelenburg (jstekelenburg@quicknet.nl). Bij de interne 
competitie is het de bedoeling dat je 8 keer een uur speelt met wisselende spelers van 
verschillende sterkte. Bij een ongelukkig aantal deelnemers komt het soms voor dat je een keer 

een week niet speelt. Inschrijven met de volgende gegevens: Naam, telefoonnummer, sterkte en 
beschikbaarheid. Om roulatie over de tijden en dagen mogelijk te maken is een minimale 
beschikbaarheid van twee uren vereist. Net als voorgaande edities is er ook behoefte aan reserves, 
dus bij beperkte beschikbaarheid is dat zeker een mogelijkheid. 
Ook is het mogelijk om je met een paar mensen van vergelijkbare sterkte onder één naam in te 
schrijven waarna je onderling de wedstrijden verdeelt. Vanuit het bestuur is de vraag gekomen of 

er eventueel interesse is om een deel van de interne wedstrijden in de toekomst op de vrijdag 
avond te spelen. Geef bij je inschrijving aan of je eventueel (een deel van) je wedstrijden op de 
vrijdag avond zou willen spelen. Dit is om een beeld te krijgen van de interesse. Heel veel plezier 
en vergeet je vooral niet op tijd in te schrijven. Met de vriendelijke groeten, Ronald Stekelenburg, 
Pastoor Verhoeffpark 102, 1764 GS Breezand, 06 2113 7273. 

mailto:anne.en.louis@quicknet.nl

