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Kantinedienst    

zaterdag 1 december 

8:00 – 13:00 uur  Max Jongejans en Jack Brinkman 

13:00 – einde                            Maarten van der Weerd en Lars           

                                                   Knobben 

                             

19.30 – eind                                 Tinus Teeuwen 

 

Zondag 2 december 

9:30  – 14:00 uur                     Cor Koomen, Bas Lemmens, Arie                                                   

                                                   Nielen   

14:00 – 18:00 uur                     Piet Rood, Paul Rood, Piet  

                                                   Vonderbank en Harry Jongejans 

 

 

Bestuursdienst 

Zondag 2 december 

  

09:30 - 13:00 uur   Tinus Teeuwen 

13:00 – einde   Jos Bontje 

 

 

 

 

Schoonmaakrooster    

Maandag 3 december 

18:30  Tessa Oele – Fleur Reek -  Zoë Bron    
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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           

02-12-18 Comp. ZAP 1 SVW 27 1 14:00 J.C. Terband  

02-12-18 Comp. ZAP 2 Hillegom sv 2 11:00 J. Wijs  

02-12-18 Comp. Geel Zwart 30 2 ZAP 3 11:30 J.G. Ruijgrok 

02-12-18 Comp. Koog De 2 ZAP 4 11:00   

02-12-18 Comp. ZAP 5 DWOW 3 11:00   

JO19           

02-12-18 Comp. DIOS 1 ZAP 1 12:00 M. Gomaa  

02-12-18 Comp. Nieuwe Niedorp 1 ZAP 2 11:00   

02-12-18 Comp. Westfriezen 3 ZAP 3 14:00   

JO17           

01-12-18 Comp. HBC 1 ZAP 1 15:00 G. van Hasselt  

JO15           

01-12-18 Comp. Reiger Boys 2 ZAP 1 14:30   

01-12-18 Comp. VZV 1 ZAP 2 11:30   

01-12-18 Comp. ZAP 3 Texel 94 3 14:30 M. van Paridon 

JO13           

01-12-18 Comp. ZAP 1 Wieringermeer 1 11:00 H. van Tongelen 

01-12-18 Comp. Wieringermeer 2 ZAP 2 09:00 J. Sijtsma 

01-12-18 Comp. ZAP 3 Hollandia T 2 10:45 L. Brommer 

JO11           

01-12-18 Comp. ZAP 1 FC Den Helder 2 09:15 G. Langelaan 

01-12-18 Comp. Reiger Boys 3 ZAP 2 13:15   

01-12-18 Comp. ZAP 3 FC Den Helder 4 10:45 B. Keppel 

JO9           

01-12-18 Comp. ZAP 1 Kleine Sluis 1 09:15 R. Berbee 

01-12-18 Comp. Wieringerwaard 1G ZAP 2 10:00   

01-12-18 Comp. Hollandia T 4 ZAP 3 09:00   

VR           

02-12-18 Comp. ZAP/Kleine Sluis 1 Koedijk 1 14:00   

MO19           

02-12-18 Comp. Dynamo 1 ZAP 1 11:30 W. Vet 

 

 



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 1 december Vertrek Chauffeurs 

 

17-1 Heemstede 13:45 J. Scholten, C. Wijnker, B. Langelaan, G. Timmer 

15-1 Heerhugowaard 13:30 S. Wijnker, N. de Vries, S. vd. Hoek, I. Verheul 

15-2 ’t Veld 10:30 T. Nielen, R. Groot, Y. Vos, N. Graven 

13-2 Slootdorp 08:15 M. Agaart, J. van Duin, T. Borghout, M. Lagawitz 

11-2 Heerhugowaard 12:15 M. van Lierop, T. Tiebie, L. Nielen, F. Onderwater 

9-2 Wieringerwaard 09:15 M. Baartman, M. van Haaster, L. Duineveld 

9-3 Tuitjenhorn 08:15 D. Burger, S. Klos, T. vd. Werf 

 

Zondag 2 december Vertrek Chauffeurs 

 

19-1 Nw. Vennep 10:00 J. Teeuwen, M. Wozniak, J. Kroon, Q. Leijenaar 

19-2 Nw. Niedorp 10:00 F. van Dam, T. Keppel, J. vd. Lee, D. Vonderbank 

19-3 Zwaag 13:00 R. Wiersma, T. van Dijk, L. Genet, I. vd. Meer 

M19-1 Ursem 10:30 K. van Steenvoorden, S. Wijntjeterp, C. vd. Hoek, 
J. Sikma 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Balsponsor wedstrijd ZAP – SVW’27 

 

Gebr. Wijnker B.V. 

& 
Fam. J. Osinga 
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Gastvrouw/gastheer 1 december: 
's-morgens = Erik Maes 
's-middags = Miranda Maars 

 
WINTERMAANDEN: ZAALTRAININGEN JO9 EN JO11 
Aan alle ouders en spelers van JO9, JO11 en mini-pupillen, 
Vanaf maandag 10 december starten de trainingen in de zaal voor de jongste jeugd. Iedere 
maandag trainen de JO9, JO11 en mini-pupillen in de zaal, wij willen jullie via deze weg kort wat 

informatie geven. De overige trainingsdagen dinsdag(JO9 en JO11), donderdag(JO9 en JO11-3) en 
vrijdag(JO11-2 en JO11-1) blijven buiten op de grasvelden (in deze periode graag de ZAP-site 

bijhouden voor wijzigingen). 
Waar:  
Start is in de kleedkamer, daarna worden de spelers opgehaald voor de trainers 
Welke groepen:  

JO9 van 16:30 uur tot 17:30 uur en JO11 17:30 uur tot 18:30 uur 
Materiaal: 
Maandag zaalvoetbalschoenen, overige dagen veldvoetbalschoenen 
Sportieve groet,  De hoofdtrainers JO9, JO11 en TJC 
Mail ons voor vragen/opmerkingen: 
zapjeugdtjc@gmail.com 
 

ZAP KRANT IN JE MAIL 
Wil je de ZAP krant voortaan elke week vers in je mail ontvangen? 
Wil je naast het voetbalnieuws, ook het nieuws van de handbal en tennis lezen? 
Geef dit dan aan door een mail te sturen naar: zapkrant@zap-voetbal.nl met daarin je naam en het 

mailadres waarop je de ZAP krant wilt ontvangen. 
Zo blijf je van alle sporten bij ZAP op de hoogte! 
 

013/1 BACK IN BUSINESS 
Laatste drie wedstrijden waren niet best en vorige week daarom ook de eerste terechte nederlaag 
tegen HCSC.Weer naar Den Helder deze week nu de FC Den Helder, alleen nu wel een tweede 
team van hun O13 lichting. We begonnen met een oscarwaardige toespraak van René met als 
onderwerpen : Team, je best doen en vooral niet zeiken op elkaar maar juist motiveren. We 
kunnen denk ik met terugwerkende kracht concluderen dat er blijkbaar wel iets van de toespraak 

was blijven hangen. We speelden de eerste helft veel kort spel,er was goeie coaching naar elkaar 
en we waren duidelijk de bovenliggende partij met als resultaat twee keer paal en nog wat schoten 
die over gingen. Conclusie na één helft: JIEHOE!!!! Er zat naar weken weer voetbal in het team. U 
kent de beelden wel van Michels en Nol de Ruiter bij EK’ 88 na die goal van Van Basten,zo stond de 
trainert er ook vaak bij na weer fantastisch samenspel. Wel nog steeds 0-0. Tweede helft was de 
eerste tien minuten zeg maar rommelig, we kwamen niet uit een inworpsituatie dat je eigenlijk de 

bal meteen naar de andere kant van veld moet verplaatsen, We hebben wel vijf minuten voor de 

hoofdtribune staan kl#ten met inworp, meteen weer uit gespeeld,nogmaals enz…. Na tien minuten 
dan toch maar weer wisselen voor wat verse krachten. Op dat moment kwamen Jon en Wojtek ( 
beide O11-1) in het veld. Van Jon weten we wat hij kan van Wojtek was ik in ieder geval niet echt 
op de hoogte, wel wat verhalen gehoord maar nooit echt gezien. Deze jongen zit echt op voetbal, 
eerste actie was op zijn Lionel Messi’s tegenstander even functioneel poorten. Wojtek is wat ik kan 
zien na een minuut of twintig invallen in O13-1 wel een beetje buitencategorie wat we bij ZAP 
hebben rondlopen ( als die zich zo blijft doorontwikkelingen, kan ie nog wel eens heel snel weer 

weg zijn bij de vereniging) Een rasvoetballertje met fantastische aannames en negen van de tien 
ballen zijn gewoon goed en vooral vooruit en het oogt allemaal zo makkelijk. Al is er wel eens 
vaker veel te vroeg geroepen dat de nieuwe Aloys Wijnker / Dick Vaars of nog langer geleden Jan 
van Oosten , Kees Kuys( beste linksback ooit in Nederland,vraag maar aan Theo Bloothoofd sr of 
iemand anders van 80 plus die hem nog bij ZAP en later in het Nederlands elftal heeft zien spelen) 
bij ZAP in de jeugd rondloopt. Hij is nog lang geen achttien!! De één nul was ook een actie die 

begon met een hele goeie actie van Wojtek die op juiste moment Lemey wegstuurde die keurig 
afrondde. Lemey maakte na een pass van Jon ook nog de tweede waardoor we rustig konden 
uitvoetballen. 
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Conclusie:  

Degelijke voorhoede vandaag, jammer dat balaannames vooral in de eerste helft een paar keer 
heel slecht waren waardoor je zo 4/5 kansen misloopt. 
Middenveld met Stijn als leider erg goed voetballend, Stan,Thijs en Stijn speelden heel goed kort 
spel met elkaar en dan vaak goed openend op buitenspelers. 
Milan en Richie deden het als backs weer naar behoren en gaven heel weinig weg. 
Ik vond het centrale duo daarintegen heel erg met pieken en vooral dalen spelen (en dat in één uur 
voetbal) vandaag, verdedigend ging het allemaal wel maar opbouw was vaak erg slordig en 

onrustig. 
Keep Tygo had geen kl#te te doen maar pakte die ene 100% kans van FC Den Helder wel 
fantastisch. 
Fijn dat het vandaag weer eens een dikke zeven was na twee keer een 5 en vorige week een 4,5. 
Teammanager O13-1. 

 
 

VRIENDEN VAN ZAP KLAVERJASDRIVE 2018 
 

Op vrijdag 28 december a.s. organiseert Vrienden van ZAP de jaarlijkse eindejaars 

Klaverjasdrive! Zorg dat je de komende periode weer aan het oefenen raakt zodat je de 

juiste vorm meeneemt naar deze altijd gezellige avond. Je kunt je aanmelden door een 

email te sturen naar klaverjasvriendenzap@hotmail.com, geef daarin je naam op en die 

van je maat. Tot vrijdag 28 december! 
 

 

 

 



ZAP HANDBAL 

 
  

 
 
Het clubblad wordt wekelijks op maandag gepubliceerd. Voor latere wijzigingen en 
detailinformatie verwijzen we u naar de website. 
 
 

Wedstrijdprogramma: 
 

Datum Tijd   

1 dec. 9:00 Z.A.P. F3 (g) - Con Zelo F2 (g) 

1 dec. 10:00 Z.A.P. F2# (g) - Con Zelo F1 (g) 

1 dec. 10:00 Z.A.P. F1 (g) - Westfriesland/SEW F1 (g) 

1 dec. 10:30 JuRo Unirek/VZV D1 (g) - Z.A.P. D1 (g) 

1 dec. 10:45 Z.A.P. D2# (g) - Geel Zwart D1 (g) 

1 dec. 11:30 Z.A.P. DC2 (d) - Geel Zwart DC1# (d) 

2 dec. 9:55 D.S.O. E1 (g) - Z.A.P. E1# (g) 

2 dec. 10:00 Z.A.P. DS3 (d) - Vrone DS2 (d) 

2 dec. 10:00 Kleine Sluis E2 (g) - Z.A.P. E2# (g) 

2 dec. 11:15 Z.A.P. DC1 (d) - DSS DC1 (d) 

2 dec. 12:15 Z.A.P. DB2 (d) - Excelsior '53 DB1# (d) 

2 dec. 13:15 Z.A.P. DS2 (d) - Hollandia T DS1 (d) 

2 dec. 14:25 Z.A.P. DB1 (d) - S.V. Zeeburg DB1 (d) 

 

 
Dames 1 
Wellicht vanwege het a.s. Sinterklaasfeest werd de wedstrijd van de dames 1 selectie afgelopen 
zaterdagavond niet druk bezocht. Of komt het door het niet meer verschijnen van het papieren 
clubblad dat menigeen de weg naar ons Sportcomplex minder goed lijkt te vinden? Niemand zal 

hier een antwoord op kunnen geven, maar het is wel een feit dat er de laatste weken minder 
publiek aanwezig is om de meiden te steunen. 

 
Gelukkig zijn er wel wekelijks 2 balsponsoren die steeds weer een prachtig exemplaar aan de 
selectie weten te overhandigen, deze week waren daartoe bereid gevonden, 
 
                                      Johannes Installatie techniek 
                                                               & 
                                                   Sinterklaas - Keuba. 

 
Namens een ieder heel hartelijk dank. 
 
Maar er waren nog meer speciale gasten aanwezig deze avond. Twee stellen hadden op de 
afgelopen veiling een vip arrangement gekocht voor het bijwonen van een handbalwedstrijd van 
dames 1. 

Zij werden volop in de watten gelegd , mooi zitplaatsen, kopje koffie, wat lekkers, drankje en hapje 
na afloop, kortom zeker voor herhaling vatbaar als ik zo naar de gezichten heb gekeken.  
En ja, als je dan ook nog een prachtige wedstrijd maag aanschouwen, waar beide teams er alles 
aan deden om de punten te pakken, ja wat wil je dan nog meer. 

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 

mailto:ZAP-handbal@hotmail.com


 

De meiden kwamen wat stroef op gang, maar naarmate de 2e 30 minuten verstreken kwamen zij 
helemaal los, lieten mooie acties zien, zelfs in onder-tal, en wisten het vijandige net met regelmaat 
te laten bollen. 
En Karlijn zorgde er met even zulke mooie reddingen voor dat aan ZAP zijde het net niet gevonden 
werd. Uiteindelijk dus een prachtige eindstand van 31-26 !!! 
 
Weet zeker dat alle aanwezigen enorm genoten hebben van het getoonde spel.  

Aankomend weekend even vrij om daarna (8 dec.) af te reizen  naar Aalsmeer. Vertrokken wordt 
er om 16.45 uur via Hoorn. 
 

Gr Femmy Dalmaijer                

 
Kerstschoolhandbaltoernooi zoekt sponsor(s) 
Al sinds 1975 wordt tijdens de kerstvakantie een schoolhandbaltoernooi gehouden voor basisschool 

leerlingen in de Zwaluwvluchthal. Dit toernooi mocht jarenlang rekenen op subsidie van de 
gemeente Anna Paulowna en later van Hollands Kroon en vorig jaar op giften van particuliere 
sponsors. Deze subsidie is echter stop gezet en de bodem van de kas is leeg. Er is nu  niet 
voldoende geld meer om het toernooi te houden op 2 januari a.s. Daarom zijn wij dringend opzoek 
naar 1 of meerdere sponsors die een kleine bijdrage willen doneren om dit toernooi nog doorgang 
te laten vinden.  Het zou jammer zijn als het toernooi na zoveel jaren gedwongen moet stoppen. 
Wilt u helpen dit te voorkomen , neem dan contact op met Hans van Tongerlo tel.06-46149205  of  

per email jwp.vantongerlo@quicknet.nl.  
Kerstschoolhandbaltoernooi zoekt scheidsrechters 
Op woensdag 2 januari, daags na Nieuwjaarsdag, wordt weer het kerst schoolhandbaltoernooi 
gehouden in de Zwaluwvluchthal. Wij zoeken voor die dag scheidsrechters die tijdens dit toernooi 
willen fluiten. Na het vuurwerk weer lekker om bezig te zijn en de oliebollen eruit te rennen. 
Aanmelden zo spoedig mogelijk bij Hans van Tongerlo op 06-461 49 205 of 
jwp.vantongerlo@quicknet.nl. 
 

Zaal op -en afbouw tribunedienst 
     OUDER/VERZORGER VAN: 

ZA  01-12-18 08.30 12.30 Emma Witte 
06-37522353 

Eva Smakman 
06-42386224 

Alisha van Paridon 
0223-533501 

ZO  02-12-18 09.00 15.25 Eva Kramer 
06-21301966 

Jolijn Scholten 
06-54301535 

Lynn Ammerlaan 
06-13275524 

ZO  09-12-18 10.00 15.40 Loïs van Ockenburg 
06-15189807 
 

José Bugel 
06-48807641 

Eline de Vries 
06-34413812 
 

ZO  16-12-18 09.15 15.25 Yenthe Baartman 
0223-522959 

Madelon van Dijk 
06-23064794 

Jet de Kroon 
06-21583130 
 

ZA  22-12-18 19.15 22.00 Cor de Waard 

0223-522388 

Danique Dobbe 

0223-532564 

Mirthe Scholten 

06-54301535 

ZO  23-12-18 12.00 14.00 Franca Landman 
06-24544923 

Bente Wijnker 
06-22019153 

Julia Witte 
06-37552392 
 

*na de afbouw de tennis klaar zetten                                                                      

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

Gastheer/vrouw         

 
zaterdag 1-dec 8.15 uur tot 12.45 uur Ton v Zanten 

 
zondag  2-dec 9.00 uur tot 12.30 uur Geno Alkemade 

 
zondag  2-dec 12.30 uur tot 15.45 uur Mirjam de Vos 

 
zondag  9-dec 9.45 uur tot 13.00 uur Petra v Schie 

 
zondag  9-dec 13.00 uur tot 16.00 uur Marijke Goossens 

 
zondag  16-dec 9.00 uur tot 12.30 uur Marian Snoek 

 
zondag  16-dec 12.30 uur tot 16.00 uur Leny vt Oever 

 
zaterdag 22-dec 19.00 uur tot 22.00 uur Nel vd Sluis 

 



zondag  23-dec 12.00 uur tot 14.30 uur Anneke de Waard 
 

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

 Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 

 

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

zaterdag 1-dec 10.30 uur tot 12.30 uur Wendy v Haaster en Angela Baanstra 

zondag 2-dec 9.45 uur tot 12.15 uur Janneke v Rijswijk en Franka Landman 

zondag 2-dec 12.00 uur tot 15.30 uur Anouk Glas en Bojoura Appelman 

zondag 9-dec 10.15 uur tot 13.10 uur Fleur Reek en Demi Glasbergen 

zondag 9-dec 13.00 uur tot 15.45 uur Jaimy v Nuland en Riekie Singer 

zondag 16-dec 9.30 uur tot 10.30 uur Janine de Haan 

zondag 16-dec 11.00 uur tot 13.15 uur Ineke Duineveld en Caro Verheul 

zondag 16-dec 13.00 uur tot 15.35 uur Kim Molenaar en Tessa Oele 

zaterdag 22-dec 20.15 uur tot 21.40 uur wordt geregeld 

zondag 23-dec 12.45 uur tot 14.10 uur Pien Brekelmans en Jolijn Cornelissen 

         Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 
          

 
Schoonmaakrooster 

26-11-2018 18.30 Loïs Timmer Renee Broers 
  

Riekie Singer 

3-12-2018 18.30 Tessa Oele Zoë Bron Fleur Reek 

10-12-2018 18.30 Suus Timmer Alisha van Paridon Isa Goossens 

17-12-2018 18.30 Anna de Vries Sanne de Haan  Mirte Reek 

 
Mocht je niet kunnen dan dien je zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan 
Conny Verresen. Tel: 06 27245865 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ZAP Tennis    

 Secr. Sonja Pijnacker  

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

 
Schoonmaakrooster 
28 nov.    Bianca Huiberts 
5 dec.    Sandra Huyg 
12 dec.    Ingrid Braaksma 

19 dec.    Peter Vonderbank 

2 jan.     Jelle Pijnacker 
9 jan.    Annemiek de Vries 
       
Activiteitenschema    
Jr/Sr Di. 27 nov.  Tennisles/Interne 17.15-21.00 
Sr Wo. 28 nov.  Clubochtend 
Sr Za. 1 dec.  Indoor Zwaluw  14.30-16.30 Hal 

Jr/Sr Ma. 3 dec.  Tennisles/Interne 16.00-21.00 
Jr/Sr Di. 4 dec.  Tennisles/Interne 17.15-21.00 
Sr Wo. 5 dec.  Clubochtend  
Sr Za. 8 dec.  Indoor Zwaluw  14.30-16.30 Hal 
Jr/Sr Ma. 10 dec.  Tennisles/Interne 16.00-21.00 
Jr/Sr Di. 11 dec.  Tennisles/Interne 17.15-21.00 
Sr Wo 12 dec.  Clubochtend   

 

Kantinediensten 

1 dec. 

8 dec. 

15 dec. 

22 dec. 

5 jan. 

 

12 jan. 

 

Indoor Zwaluw 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 

Indoor 

Indoor 

 

15.15-18.15 

15.15-18.15 

15.15-18.15 

15.15-18.15 

15.15-18.15 

16.30-einde 

15.15-18.15 

 

Fred Johannes 

Marcel de Goede 

Fred Johannes 

Ronald Stekelenburg 

Rober v.d. Berg 

Mark Brekelmans 

Marcel de Goede 

 

De sleutels voor schoonmaak- en kantinedienst kunnen worden opgehaald bij Lida v. Zanten Tulpenstraat 50, telefoon 

523074 of bij Leon en Linda van Kooten, Poldermanstraat 67, telefoon 523125/06-46261903.        
 

Kantinedienst Indoor Zwaluw 
Voor de kantinediensten van het Indoor Zwaluw: de commissie zorgt dat het geldzakje en sleutels opgehaald worden. De 
sleutels liggen om de hoek van de deur in de zaal, zodat je een kwartier voor het begin van de 2e wedstrijdronde de 
kantine kunt openen. 

 
Snerttoernooi op 19 en 20 januari 2019 
Vanaf heden kan je je opgeven voor het Snerttoernooi. Dit vindt plaats op 19 en 20 januari 2019 op ons eigen sportpark 
de Zwaluw. Het toernooi wordt gespeeld in de categorieën HD, DD en GD en is voor iedereen vanaf 18 jaar. De 
wedstrijden duren één uur met doortelling van games. Je speelt zaterdag en zondag één wedstrijd (voor zover mogelijk) 
en we delen in naar sterkte. Je kunt je opgeven met partner, het mag ook in een team van drie personen waarbij het 
gemiddelde van de twee sterksten als gemiddelde geldt. Kan je geen partner vinden dan kunnen wij misschien iemand 

voor je vinden, dus geef je evengoed op! Dit kan via www.toernooi.nl-Snerttoernooi. Het inschrijfgeld is €5,= en je hoeft 
geen KNLTB lid te zijn om je aan te melden. We hopen op weer een heel gezellig en geslaagd weekend!!! 
De Snert-commissie Fred, Anne-Miek, Malwina en Anne 

 

 
 

 

mailto:anne.en.louis@quicknet.nl
http://www.toernooi.nl-snerttoernooi/


Beste leden van ZAP Tennis  

De inschrijving Cocktailmix 2019 bij TVAP is geopend! Na de oliebollen en het vuurwerk is er - als vanouds - weer de 

Cocktailmix: het wintertennistoernooi van TVAP met (alleen) gemengd dubbelspel. We laten je nu al weten dat de 

inschrijving is geopend, zodat je de tijd hebt een partner te vinden en je voldoende avonden vrij kan houden om mee te 

doen. Ook de leden van ZAP Tennis kunnen zich hiervoor inschrijven. Er wordt ingedeeld in poules op speelsterkte. De 

wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavonden in twee speelronden: om 19.00 uur en om 20.15 uur.  Speeldata: 25 

januari t/m 15 maart 2019  Opgeven vòòr: 18 januari 2019  Geef je op via www.toernooi.nl of met een inschrijfformulier 

uit de kantine en deponeer dit in de rode bus. Als je geen partner kunt vinden, dan proberen wij iemand voor jou te 

zoeken. Reglement:  Bij verhindering dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Er wordt gespeeld met eigen tennisballen. 

Een wedstrijd duurt 75 minuten, incl. inspelen en vegen. Telling, gewoon doortellen tot het einde van de speeltijd; elke 6 

gewonnen games geeft een bonuspunt. Uitslagen s.v.p. noteren op het prikbord in de kantine. Bij geen uitslag wordt de 

wedstrijd als niet gespeeld beschouwd.  Je wordt geïnformeerd voor jouw eerste wedstrijd. De opvolgende wedstrijden zijn 

terug te vinden in het programma op het prikbord en via toernooi.nl.  We rekenen graag op jullie deelname! Bestuur en 

toernooi-organisatie TVAP  

 

Hallo leden van ZAP Tennis,  

Hoewel de winter nog moet beginnen kan je je al inschrijven voor de voorjaarscompetitie. Deze start in week 14 (6 april) 

en eindigt in week 22 (2 juni).  

In onderstaande link kan je zien wat het competitieaanbod is:   

http://files.m16.mailplus.nl/user31300122/71724/Aanbod%20VJC2019%20Noord-Holland%20Noord.pdf Als je een team 

op wilt geven kan je mij een mail sturen met de namen van de teamleden, naam van de aanvoerder met telefoonnummer 

en op welke dag jullie willen spelen. Opgeven kan tot 27 november. Mocht je vragen hebben over de competitie kan je mij 

ook mailen of bellen. Met vriendelijke groet, Margôt van Lierop, Bestuurslid Senioren ZAP Tennis, 06-15560399 

 

Senioren on tour (S.O.T. 1e versie) 

Zaterdag 15 december wordt er een 55+ tennismiddag georganiseerd door TV de Vlieter, Zap Tennis, TC de Maaier en TC 

Hippo. Op speciaal verzoek een tennisactiviteit voor deze leeftijdsgroep omdat: 

 Om gewoonweg een keer tegen iemand anders te spelen dan het vaste groepje 

 Niet altijd zin meer in grotere toernooien 

 Wel actief willen blijven op de baan 

 Omdat het gezellig is 

 Gluren bij de buren (de 1e hopelijk met vervolg van senioren on tour) 

 Een goede buur is beter dan een verre vriend 

Inloop vanaf 13.00 uur, 2 á 3 wedstrijdjes tussen 13.30 en 16.30 uur, per ronde rackets op een hoop en spelen maar! 

Geen opgave verplicht, we hopen op veel enthousiaste tennissers, vrije inloop. Geen kosten! Graag tot ziens op de 

tennisbaan van TC Hippo. Vriendelijke groeten Ferdinand, Stef, Mani, Jan, Dirk en Tamara 
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