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Kantinedienst    

zaterdag 25 mei 

8:00 – 13:00 uur Niels Spaans en Joost de Vries 

13:00 - einde Jurre Duin en William van Haaster 

 

 

 

Zondag 26 mei 

10:00 – 14:00 uur                     Roos Venema, Patricia van Kooten, 

 AnneMarie Klouwers 

14:00 – 18:00 uur                     Evert Kerkhof, Annette Kerkhof, 

 Sander Duin 

 

 

 

Bestuursdienst 

Zondag 26 mei  

09:30 - 13:00 uur   Hans Ruyter 

13:00 – einde   Jos Bontje 

 

 

 

 

Schoonmaakrooster    

Maandag 27 mei 

18:30  Pien Brekelmans, Lynn Ammerlaan 

 en Jolijn Cornelissen 

mailto:zapkrant@zap-voetbal.nl
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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 

  Gladiolenlaan 47 
 1764 HZ 
 Breezand 
 Tel. 0622569335 

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

Wedstrijdsecr. Jeugd: 
 
J. Smit  
Gladiolenlaan 35 
1764 HZ 
Breezand 
Tel. 0637645759 

Bij wijzigingen  na  uitkomen  clubblad is de ZAP site  bepalend.  

 

Datum   Thuis team Uit team Tijd Scheidsrechter 

Senioren           

26-05-19 Comp ZAP 1 Foresters de 1 14:00 J.M. van Hamersveld 

26-05-19 Comp ZAP 2 Bloemendaal 2 11:00   

26-05-19 Comp Sint Boys 2 ZAP 4 11:00 G.T.vd Vliet,W. Geerligs 

26-05-19 Comp Con Zelo 3 ZAP 5 11:00 E. Dam, J. Ruigrok 

JO19           

26-05-19 Comp ZSGOWMS 1 ZAP 1 11:30 M. Gomaa 

26-05-19 Comp Winkel 1 ZAP 3 11:00 T. Bakker, B. Berndt 

JO17           

25-05-19 Comp HSV 1 ZAP 1 12:30 mevr D. Bijman  

JO15           

25-05-19 Comp KSV 1 ZAP 1 12:30 J.A. van Leeuwen  

25-05-19 Comp ZAP 2 Grasshoppers 2 14:30   

25-05-19 Comp JVC 3 ZAP 3 12:45   

JO13           

25-05-19 Comp Texel 94 1 ZAP 1 13:00 Texel, J. (Jan) van 

25-05-19 Comp ZAP 2 VVS 46 2 13:00   

25-05-19 Comp Meervogels'31  1 ZAP 3 12:15   

JO11           

25-05-19 Comp ZAP 1 Jong Holland 2 09:30   

25-05-19 Comp FC Den Helder 5 ZAP 3 09:00   

JO9           

25-05-19 Comp VIOS-W 1 ZAP 1 11:15   

25-05-19 Comp ZAP 2 VZV 1 12:00   

25-05-19 Comp ZAP 3 Flevo 2G 10:45   

VR           

26-05-19 Comp ZAP/Kleine Sluis 1 VZV/Nwe Niedorp 1 14:00   

MO19           

23-05-19 Comp RKEDO 2 ZAP 1 19:30   

26-05-19 Comp DIOS 1 ZAP 1 11:30   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Onbezorgd op vakantie gaan… 
 
Klinkt u dat als muziek in de oren? Dan bent u bij mij aan het juiste adres! Reizen zoals u 

dat wilt! 
 

Persoonlijk advies, een reis op maat welke volledig aansluit op uw wensen en een compleet 
aanbod van betrouwbare touroperators: dit zijn enkele kenmerken van het boeken van uw 

reis bij TravelXL@Home Marieke. 
 
Neem snel contact op en ga zonder zorgen op reis! 

marieke@travelxlathome.nl 
0653132415 

 

Balsponsors wedstrijd ZAP 1  – de Foresters 1 

 

Bert de Graaf 
 

Arie Plompen 
 

TravelXL@Home Marieke. 
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Donderdag 23 mei Vertrek Chauffeurs 

 

M19-1 Ursem 18:30 I. Huiberts, J. Timmer, A. Vermaire, D. Schuur 

 

Zaterdag 25 mei Vertrek Chauffeurs 

 

17-1 Hoorn 11:30 J. Langelaan, N. Schra, P. Venema, S. Haasnoot 

15-1 Heerhugowaard 11:30 S. vd. Hoek, I. Verheul, B. Vonderbank, J. 

Pennings 

15-3 Julianadorp 12:00 L. de Goede, B. de Wit, T. Vermaire, T. Hosmus 

13-1 Texel 10:50 T. Bouchier, J. Kramer, F. Verbruggen, G. 

Coppoolse 

13-3 Akersloot 10:45 T. Muntjewerf, M. vd. Park, J. Timmer, L. 

Langelaan 

11-3 Den Helder 08:15 R. Schepers, D. Homan, T. Vlaming, L. Zwanborn 

9-1 Warmenhuizen 10:30 S. Witte, C. Baanstra 

 
Gastvrouw / gastheer 25 mei:  

’s-Morgens = Miriam de Vos 
‘s- Middags = Saskia van Scherrenburg 
 

Zondag 26 mei Vertrek Chauffeurs 

 

19-1 Amsterdam 10:00 J. vd. Hoek, B. Bark, M. Snippe, N. Dijkstra 

19-3 Winkel 10:00 L. Genet, I. vd. Meer, C. de Goede, M. van Grieken 

M19-1 Nw. Vennep 10:00 I. Siecker, C. vd. Hoek, P. de Wit, T. Keppel 

 
Zaterdag 1 juni Vertrek Chauffeurs 

 

9-1 Schagen 09:15 T. Pennings, T. de Graaf 

9-3 Schagen 09:30 J. Smit, J. Duijnhoven 

 
 
 

 
VRIENDEN VAN ZAP SPORTDAG 
Wie worden sportman en sportvrouw van ZAP 2019? 
Voor de jeugdleden van (6 tot en met 12) die nog op de basisschool zitten, is er weer de jaarlijkse 
ZAP Sportdag. 
Donderdag 30 Mei (Hemelvaartsdag) 
Aanvang 10:00, prijsuitreiking ongeveer 13:30uur 

DOE JIJ OOK MEE? 
Handbal Voetbal en Tennis leden van ZAP. 
Opgeven via zapsportdag@hotmail.com t/m woensdag 22 mei. Bij voorkeur via het opgave 
formulier:  opgave formulier via de website 
OOK ZOEKEN WE NOG 15 VRIJWILLIGERS, DUS BROERS, ZUSSEN, VADERS EN MOEDERS, OPA EN 
OMA MELD U AAN VIA BOVENSTAANDE ADRES 

 
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 
Zo langzamerhand komt het einde van de competitie in zicht. Dat betekent dat we de balans weer 
op moeten gaan maken m.b.t. volgend seizoen. Het kan zo zijn dat je wilt stoppen met voetballen. 

We hopen dat natuurlijk niet, maar het zou zo kunnen zijn. Doe dit dan via een mail naar: 
rik.tiebie@kpnmail.nl. Graag  voor 20 mei! Voor eventuele vragen kunt u ook dit mailadres 
gebruiken of kijken op pagina opzeggen op de website.  

 
NOG 74 DAGEN TOT HET ZAP VOETBALKAMP! 
Het einde van het voetbalseizoen komt in zicht, maar de start van het ZAP Voetbalkamp ook! 
Nog maar 74 dagen voordat we los gaan. (31 juli t/m 3 augustus) 
Ben je nog niet opgegeven? Doe dit dan snel via onderstaande link op de website van ZAP 
                                                                                               Groetjes de Kampstaf! 
 

mailto:zapsportdag@hotmail.com
https://www.zap-voetbal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Opgaveformulier-sportdag-2019.pdf
mailto:rik.tiebie@kpnmail.nl
https://www.zap-voetbal.nl/opzeggen-lidmaatschap/


 

UUiittnnooddiiggiinngg  
 

VVVrrriiijjjwwwiiilllllliiigggeeerrrsssaaavvvooonnnddd      
aaafffdddeeellliiinnnggg   ZZZAAAPPP---vvvoooeeetttbbbaaalll   

VVVrrriiijjjdddaaaggg   111444   jjjuuunnniii   222000111999   

   
Zap voetbal kan niet draaien zonder vrijwilligers.  

Gelukkig kunnen we een beroep doen op vele mensen die de handen voor 
de vereniging uit de mouwen steken. Daar ben jij er één van! 

 
Als dank en als blijk van waardering nodigt het ZAP-voetbalbestuur je uit 

voor de jaarlijkse vrijwilligersavond! 
 

Ook dit jaar wordt deze avond samen met ZAP-handbal georganiseerd. 
Het thema voor deze avond is ‘Casino’ 

Aanvang 20.30 uur. 
 

Zou je vóór 8 juni 2019 willen laten weten of je wel of niet aanwezig  
bent op deze avond?  

 
Je kunt dit doen door een mail te sturen naar Linda Leijen, 

linda_janson84@hotmail.com  
 

 
We hopen op een grote opkomst en een hele gezellige avond. 

 
Het ZAP-voetbalbestuur. 

 
 
 
 
 



Verslag van Pupil van de week. 

Het was superleuk om pupil van de week te zijn. Ik werd opgehaald door Paul Raateland. Ik mocht 

meedoen met de warming up en daarna gingen we naar de kleedkamer en kreeg ik een shirt en die 
mag ik hebben. 
We gingen weer naar het veld en toen mocht ik het eerste doelpunt maken, het is gelukt! 
Daarna mocht ik de wedstrijd af kijken. Het is 3-1 geworden! 
Daarna ging ik naar de bestuur kamer en ging ik een lijst invullen waar bijvoorbeeld op stond:  
Wie zijn je favoriete spelers van ZAP 1? 

1. Paul  
2. Joost  
3. Job  
En wie is je favoriete profvoetballer? 
Lieke Martens. 
En mijn broer Dries is ook net pupil van de week geweest daarom wist ik al een beetje wat ik 

moest doen.                                                             Eline van der Lee. 
 
 ZAP 013-1 – VIOS W 
Op één na laatste competitiewedstrijd tegen nr 4 VIOS, Met Jard en Mauro als invallers voor Tijs en 
Job  begonnen we om 1100 te voetballen.Het was een beetje een niks wedstrijd.We poogden op te 

bouwen maar waren bal vaak bij het eerste of tweede. aanspeelpunt weer kwijt omdat VIOS iedere 
keer op juiste moment druk zette ,het was dus moeilijk om vooruit te  voetballen.Lukte het wel een 

keer was het meteen een dieptebal op Siem of Jamie die voor de mannen niet te belopen was, aan 
de andere kant speelde VIOS in balbezit ook niet echt denderend hun enige wapenfeiten waren wat 
schotjes van 20 mtr op doelman Tygo.Zelf wat kleine aanvalletjes opgezet maar die strandde vaak 
ruim voor 16 mtr gebied.Ruststand 0-0. 
Omdat dit met deze vooruitgang een 0-0 eindstand zou worden,heeft Max in de rust toch maar 
besloten om Milan weer voor te zetten voor wat extra aanvalskracht.En we kunnen er lang en 
breed over praten maar dit pakte gewoon heel slecht uit.Het compacte speelveld ( tactiek) van 

voor de rust werd nu een langgerekt veld met als voordeel dat we inderdaad wat aanvallender 
konden spelen maar dan nog niet de slimheid hebben om wel op te blijven letten voor een 
counter.Uit eenafgeslagen corner met 3/4 van ons elftal nog voor de bal speelde VIOS de counter 
keurig uit, 0-1.Even later na een voorzet van rechts waar keeper en verdedigers twijfelden viel de 
mooi ingekopte 0-2.Voor de 0-1 had VIOS ook nog een penalty gekregen ( gemist) na iets wat 
lomp ingrijpen van …. een mannetje die zichzelf wisselde omdat hij vond dat hij waardeloos 

voetbalde..laten we het er op houden dat hij vandaag niet erg gelukkig was.Wedstrijd hobbelde 
langzaamaan  na het einde en het bleef 0-2Vandaag dus een eerste helft waar jullie tactisch goed 

speelden en dan zie je dat VIOS er niet zo heel veel van bakt omdat die ook niet de kwaliteiten 
hebben om in een kleine ruimte te voetballen.Tweede helft was het tactische plan gewoon fataal, 
heeft Max ook aangegeven aan de jongens dat dit achteraf niet zo handig was. Vandaag was als we 
toch nog iets kritisch moeten zeggen,het inpassen vaak wel bedroevend. Te hard, te zacht, 
kniehoogte,hij is echt geen drie keer achter elkaar van een wit naar een wit shirtje gegaan. 

Het was daarom voor de kijkers denk ik best een heel opgave om twee keer 30 minuten uit te 
zitten.Toch gaan we positief eindigen… 
Faas Verbruggen speelde  een fantastische eerste helft als linkshalf, echt genoten van je spel, 
speelde slim en zelfverzekerd ,ook vandaag weer genoten van linksback Milan Leek.Wat een power 
en winnaarsmentaliteit ,is in één  seizoen veranderd van bescheiden ,bijna verlegen mannetje met 
beslagen bril naar echt een BAAS!!Is een halve kop gegroeid, contactlenzen gekregen. 
Elke rechtsvoor ,van ook de 1e klasse teams ,heeft een klote-ochtend gehad met jou als 

tegenstander.Ga de komende jaren keihard aan je techniek, balbehandeling werken,zodat je ook 
centraal kan gaan spelen .Wij zien een toekomst in jou als een echte nr 6 , een verdedigende 
middenvelder, sloper die het vuile week van de sierpaardjes gaat oplossen ,type Wouters, 
Kanté,Vieira.Volgende week de afsluiting op Texel,om te beginnen een 
leuk middagje van maken maar ook nog één keer knallen voor de punten. 
Assistent JO13-1. 

 
ZAP O11-1 HEEFT KAMPIOENSCHAP IN EIGEN HANDEN NA WINST OP SWIFT! 
Na een periode van 4 weken geen wedstrijd was het eindelijk weer zover. De competitiewedstrijd 
tegen de dames van Swift stond op het programma. De laatste wedstrijd die wij speelden was op 
13 april thuis tegen AFC 34, waar we werkelijk fantastisch speelden. Door de overwinning op AFC 
34 hebben we 1 concurrent achter ons gelaten, omdat AFC 34 vorige week punten liet liggen. 
Koedijk moest ook nog punten verspelen en spelen om 9:00 uit bij AFC 34, waar wij om 11:30 in 

Amsterdam spelen, wetende dat wij tijdens de wedstrijd dus de uitslag van die wedstrijd binnen 
hebben. Voor ons dus zaak om gewoon onze plicht te doen en de 3 punten mee te nemen uit in 
Amsterdam tegen Swift. De voorbereiding was rommelig. We vertrokken ruim op tijd maar door 2 



afsluitingen en het o zo drukke Amsterdam kwamen wij net op tijd aan voor de wedstrijd. Al 

zwetend wist chauffeur John van K het uiteindelijk toch te vinden. We moesten het vandaag doen 

zonder Kane, die op vakantie is. Korte warming up om vervolgens 11:35 af te trappen. De 
omstandigheden waren perfect, het was heerlijk weer en het veld was prachtig. Onze start was 
veelbelovend, de eerste de beste aanval kwam op links bij Wojtek terecht, die naar binnen trok en 
snoeihard de bal onder kant lat binnen schoot. Een fantastische goal van onze tovenaar! 0-1. Kort 
daarna werd het al 0-2. Bas was scherp uit de rebound en schoot beheerst binnen. Dit belooft wat! 
Maar helaas zakten wij zelf weg. Was het de warmte? Of de lange rustperiode van 4 weken? We 

speelden niet eens slecht rond maar het tempo was gewoon te laag waardoor je fouten gaat maken 
en wordt afgetroefd. Ook waren onze aanvallers niet scherp vandaag, waar ze wel perfecte 
steekballen kregen van Calvin, die vandaag weer is liet zijn waarom hij El Maestro is. Steekballen 
perfect op maat waar hij de aanvallers steeds 1 op 1 met de keeper zet. Toch kwamen we op 0-3, 
Wojtek schoot goed binnen na een goede aanval van ZAP. Time-out. In de time out te horen 
gekregen dat KOEDIJK gelijk heb gespeeld!! Dit zorgden voor veel blijdschap bij de Zappers, maar 

ook meteen voor de focus. Wij mochten het niet laten liggen bij Swift! Toch kregen we het maar 
niet voor elkaar om echt top te spelen. Jolie, die als invalster behoorlijk goed speelden, maakten 
de bevrijdende 0-4. Ze schoot erg mooi raak uit een moeilijke hoek. Swift kwam nog op 1-4 voor 
de rust. De 2e helft. Hier kan ik erg kort over zijn. Het was onze minste helft van het seizoen. We 
speelden gewoon ondermaats. Wat dan wel positief is dat we niks weggeven, en het gewoon 

uitspelen. Toch heerste er na de wedstrijd eerst een beetje teleurstelling, omdat de jongens zelf 
voelden dat als wij zo spelen tegen Jong Holland en Den Helder, wij nooit gaan winnen van hun. 

Maar zulke wedstrijden heb je er helaas wel is tussen zitten, dan moet je gewoon blij zijn met de 3 
punten en deze wedstrijd snel vergeten. 
De situatie nu: ZAP staat 2e met 9 gespeeld 24 punten. Koedijk staat 1e met 10 gespeeld 26 
punten. In verliespunten staan wij dus bovenaan. Echter zullen wij wel de wedstrijden tegen Jong 
holland van komende zaterdag en tegen Den Helder op WOENSDAG 29 MEI 19:00 (zet het alvast in 
je agenda) moeten winnen. Ik ben ervan overtuigd dat wij dit kunnen, maar dan zullen wij de 
komende week met zijn alle lekker komen trainen (wat ze al het hele jaar doen) en focus erop. 

NOG 2 FINALES….. 
 

Wie worden sportman en sportvrouw van ZAP 

2019? 
 

Voor de jeugdleden van (6 tot en met 12) die nog op de basisschool zitten, is er weer de jaarlijkse 
ZAP Sportdag. 

 

DOE JIJ OOK MEE? 
Handbal Voetbal en Tennis leden van ZAP. 

 

Opgeven via zapsportdag@hotmail.com t/m woensdag 22 mei  

 
OOK ZOEKEN WE NOG 15  ( vijftien ! )VRIJWILLIGERS, DUS BROERS, ZUSSEN, VADERS 
EN MOEDERS, OPA EN OMA 
 
           MELD U  AAN VIA BOVENSTAANDE ADRES 

 

mailto:zapsportdag@hotmail.com


Donderdag 30 Mei (Hemelvaartsdag) 
Aanvang 10:00, prijsuitreiking ongeveer 13:30uur 

Opgave formulier VRIENDEN VAN ZAP SPORTDAG 2019   

      

 Datum: donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartdag)  

      

  Afdeling Team / Elftal Voornaam Achternaam Geboortedatum 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

      

Kinderen die nog op de basisschool zitten worden uitgenodigd voor de "Vrienden van ZAP sportdag". 
Graag alle namen en geboortdata compleet invullen. De sportdag zal tussen 10,00 en 13,30 uur 
gehouden worden.                                                                     

      

      

Wilt u als coach dit formulier in excel invullen en terugmailen naar: zapsportdag@hotmail.com 

Vanzelfsprekend zijn wij ook op zoek naar ouders die willen helpen tijdens de sportdag. De kinderen 
worden in goepjes ingedeeld, elk groepje moet een begeleider hebben. Ook moeten er tijdwaarnemers, 
en helpers bij alle onderdelen zijn. We hebben dus veel mensen nodig op deze leuke dag.  

      

      

Ik heb de volgende volwassenen bereid gevonden om te helpen bij de sportdag:  
1           

2           

3           

4           

5           
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Vermaire Familietoernooi 2019 
 

Het einde van het seizoen is weer in zicht. Zoals ieder jaar organiseren we weer het 
afsluitende familietoernooi. Dit onvergetelijke spektakel vind dit jaar plaats op 2 juni. 
Heb je zin in een dagje sportieve gezelligheid, geef je dan snel op! Voor onze 
oudgediende proberen we , bij voldoende animo , een mooie veteranenpoule op te 
stellen! 
 
Enkele weetjes: 

- Meedoen vanaf 16 jaar 
- Dames-, heren - en gemengde teams zijn welkom  (ook veteranen!) 
- Kosten van de BBQ bedragen € 8,00 per persoon  
- Opgeven kan tot 25 mei 2019  

 
Je kunt je opgeven bij Rob Brouwer (brouwerrbm@gmail.com) 
Vermeld in de mail: 

- Teamnaam 
- Teamleden 
- Kom je op de BBQ en zo ja, met hoeveel personen? 

 

 

 

 

 

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 26-05 09:30 uur –14:00 uur Roos Venema, Patricia van Kooten, AnneMarie Klouwers 

  14:00 uur - 18:00 uur Evert Kerkhof, Annette Kerkhof, Sander Duin 

Zondag 02-06 10:00 uur - 14:00 uur José Ruigrok, Trijnie Keppel 

  14:00 uur –18:00 uur Rogier Toes, Erik Haasnoot 
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UUiittnnooddiiggiinngg  
 
 

VVVrrriiijjjwwwiiilllllliiigggeeerrrsssaaavvvooonnnddd      
aaafffdddeeellliiinnnggg   ZZZAAAPPP---hhhaaannndddbbbaaalll      

VVVrrriiijjjdddaaaggg   111444   jjjuuunnniii   222000111999   

   
Een ZAP-handbal kan niet draaien zonder vrijwilligers.  

Gelukkig kunnen we een beroep doen op vele mensen die de handen voor de 
vereniging uit de mouwen steken. Daar ben jij er één van! 

 
Als dank en als blijk van waardering nodigt het ZAP-handbalbestuur jou uit voor 

de jaarlijkse vrijwilligersavond, afdeling ZAP-handbal. 
Ook dit jaar wordt deze avond samen met ZAP-voetbal georganiseerd. 

Het thema voor deze avond is ‘Casino’ 
Aanvang 20.30 uur. 

 
Zou je voor zaterdag 8 juni 2019 willen laten weten of je wel of niet aanwezig  

bent op deze avond?  
 

Je kunt dit doen door een mail te sturen naar Rogier Toes: 
rogiertoes1975@ziggo.nl 

of te bellen naar 06 13 75 58 84 
 

 
We hopen op een grote opkomst en een hele gezellige avond. 

 
Het ZAP-handbalbestuur 
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ZAP HANDBAL   
 

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

 

25-mei 10:00 Z.A.P. F2# (g) - Tonegido F1 (g) 

25-mei 12:00 JuRo Unirek/VZV E2 (g) - Z.A.P. E1# (g) 

25-mei 12:00 Westfriesland/SEW E6 (g) - Z.A.P. E2# (g) 

25-mei 13:30 Kleine Sluis D1 (g) - Z.A.P. D1 (g) 

26-mei 9:30 D.E.S. F1# (g) - Z.A.P. F3 (g) 

26-mei 14:00 Z.A.P. DB1 (d) - KSV DB2 (d) 

 

Gastheer/vrouw         

zaterdag 25-mei 9.15 uur tot 11.00 uur Anneke de Waard 

zondag  26-mei 13.00 uur tot 15.15 uur Claudia Liefting 

zaterdag 1-jun 9.15 uur tot 12.15 uur Anouk Scholten 

zaterdag 15-jun 9.15 uur tot 12.00 uur Petra v Schie 

zondag  16-jun 9.00 uur tot 11.15 uur Mirjam de Vos 

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen. 
 

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

zaterdag 25-mei 9.15 uur tot 9.30 uur Nienke Zut en Estelle Onderwater 

zaterdag 1-jun 9.15 uur tot 9.30 uur Liz Timmer en Juul Laghuwitz 

zaterdag 15-jun 9.15 uur tot 9.30 uur Danique Berbee en Liz Steenvoorden 

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen 
  

 

Schoonmaakrooster: 
20-5-2019 18.30 Juliette Keijzer Karlijn vd Heide Puck Langelaan 

27-5-2019 18.30 Jolijn Cornelissen Pien Brekelmans Lynn Ammerlaan 

3-6-2019 18.30 Jolijn Scholten Fem van Zanten Renee Broers 

17-6-2019 18.30 Emma 

Steenvoorden 

Eva Kramer Anouk Tijsen 

24-6-2019 18.30 Reggely Noor Anne vd Bergh Tink Langelaan 

1-7-2019 18.30 Joek Langelaan Julia Witte Eline de Vries 

8-7-2019 18.30 José Bugel Laura Kos Tess Ammerlaan 

 

 
Mocht je niet kunnen dan dien je zelf voor vervanging te zorgen en dit door te geven aan 

Conny Verresen! Tel: 06 27245865 

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 
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   OOK ZOEKEN WE NOG 15 VRIJWILLIGERS, DUS 

BROERS, ZUSSEN, VADERS EN MOEDERS, OPA EN 

OMA MELD U AAN VIA BOVENSTAANDE ADRES 
                                              

 
 

 

 

 

 

 

Voor de jeugdleden van (6 tot en met 12) die nog op de basisschool zitten, is er weer 
de jaarlijkse ZAP Sportdag. 

 

DOE JIJ OOK MEE? 
Handbal Voetbal en Tennis leden van ZAP. 

 

Opgeven via zapsportdag@hotmail.com t/m woensdag 22 mei  

Vrienden van ZAP sportdag 
Wie worden sportman en sportvrouw van ZAP 

2019? 
 

Donderdag 30 Mei (Hemelvaartsdag) 
 

Aanvang 10:00, prijsuitreiking ongeveer 13:30uur 

 

mailto:zapsportdag@hotmail.com


ZAP Tennis    

 Secr. Sonja Pijnacker  

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

 
Schoonmaakrooster    
22 mei    Astrid v.d. Plas 
29 mei    Margôt vd Zon 
5 juni    Bob Siecker 
12 juni    Carlien Verbruggen 

19 juni    Lotte en Pauline v. Zanten 
23 juni om 8.30 uur   Ingrid Braaksma 
24 juni    Martine Laghuwitz 

       
Activiteitenschema   
Jr/Sr Di. 21 mei  Tennisles  17.00-21.00 
Sr Wo. 22 mei  Clubochtend 

Sr Vr. 24 mei  Competitie  Vanaf 19.30 
Sr Za. 25 mei  Competitie  Vanaf 12.30 
Jr/Sr Ma. 27 mei  Tennisles  16.15-21.00 
Jr/Sr Di. 28 mei  Tennisles  17.00-21.00 
Sr Wo. 29 mei  Clubochtend  
Jr Do. 30 mei  Vrienden van Zap 9.30-14.00 1 baan bezet 
   Sportdag 

 

Kantinediensten 

15 juni 

 

22 juni 

 

 

 

23 juni 

 

 

 

 

24 juni 

 

25 juni 

 

26 juni 

 

 

27 juni 

 

28 juni 

 

29 juni 

 

 

 

 

 

 

Senioren on Tour 

 

Open Zwaluw Toernooi 

 

10.00-13.00 

 

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 

18.30-21.00 

21.00-einde 

18.30-21.00 

21.00-einde 

18.30-21.00 

 

21.00-einde 

18.30-21.00 

21.00-einde 

18.30-21.00 

21.00-einde 

10.00-13.00 

13.00-16.30 

16.30-20.00 

 

20.00-einde 

 

Stef Berbee, André 

Kloosterman 

Rob Hoep 

Patrick Vonderbank 

Marleen Muntjewerf 

Peter v. Dam 

Aad Dobbe 

Jolanda Vos 

Petra Dobbe, Petra 

Leegwater 

Lex v. Wijk 

Peter v. Dam 

Nick Molenaar 

Peter Vonderbank 

Carlien Verbruggen 

Sanna en Jacqueline 

Vonderbank 

Frank en Nathalie vd Hoek 

Peter Vonderbank 

Alice vd Reep 

Fred Groot 

Paul Pennings 

Rob Hoep 

Marleen Muntjewerf 

Nico Verbruggen, Rober vd 

Berg 

Alfons Weijers, Erwin Visser 
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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.        
 

Laatste Zap-krant 
De laatste digitale Zap-krant van dit seizoen verschijnt 27 mei. Als u nog kopij heeft kunt u dit 
sturen naar anne.en.louis@quicknet.nl. De eerste van het nieuwe seizoen zal eind augustus weer 
verschijnen 
 
SOT 
Op de volgende dagen kan er weer getennist worden met de Senioren On Tour: 

*15 juni bij ZAP Tennis 
*18 juli bij TV Hippo 
*24 augustus nogmaals in Wieringerwerf 
De start is elke keer om 13:30 uur en inloop vanaf 13:00 uur. 
 
Programma voorjaarscompetitie 

Heren 17+ zaterdag 3e klasse 

Za 25-05-2019 ZAP 1 Julianadorp 3 12.30 

Za 01-06-2019 ZAP 1 Schagen 2 14.30 

 

Dames 17+ Zaterdag 3e klasse 

Za 25-05-2019 St. Pancras 2 ZAP 1 10.00 

Za 25-05-2019 ’t Zand 3 ZAP 2 12.00 

Za 01-06-2019 Tulp-Oudkarspel 1 ZAP 1 12.00 

Za 01-06-2019 ZAP 2 De Zes Wielen 4 10.30 

 
Dames dubbel 17+ Vrijdagavond 3e klasse 

Vr 24-05-2019 ZAP 1 Helderse TC 5 19.30 

Vr 31-05-2019 ZAP 1 De Kogge 1 19.30 

 
Aanmelden 23e editie Open Zwaluwtoernooi ZAP Tennis in Breezand 

Van zaterdag 22 juni tot en met zondag 1 juli vindt het 23e Open Zwaluwtoernooi plaats. De 

wedstrijden zullen worden gespeeld op de prachtig versierde banen van ZAP Tennis. Inschrijven is 

vanaf nu weer mogelijk. In de categorieën 4 tot en met 8 kan worden ingeschreven voor heren 

enkel en dubbel, dames enkel en dubbel of gemengd dubbel. Ook is er in sommige categorieën 

weer een 35+ schema. Het toernooi kent net als voorgaande jaren twee ‘culinaire’ feestavonden. 

Beide avonden worden mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren die het toernooi kent. 

Kortom, genoeg redenen om mee te doen of om gewoon als toeschouwer aanwezig te zijn bij dit 

gezellige evenement. Inschrijven kan via www.toernooi.nl. De inschrijving sluit op 13 juni 2016 of 

eerder wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt. Geef je dus snel op! Voor informatie 

kunt u contact opnemen met Rob Brouwer, wedstrijdleider: zwaluwtoernooi@hotmail.com.  
 

De Klaverblad Verzekeringen TVAP Dubbelkampioenschappen 2019 

 worden gehouden op: woensdag 12 juni t/m zondag 16 juni 2019 De spelregels: Dit 

kampioenschap is voor leden van TVAP en TV ZAP. Er wordt gespeeld in 5 dagen. Je kunt je 

opgeven met wie je maar wilt - ongeacht je speelsterkte. Van beide spelers wordt de actuele 

speelsterkte opgeteld en jullie worden naar de gezamenlijke sterkte ingedeeld in een poule. Je 

speelt gegarandeerd meerdere wedstrijden. De data en tijden zijn van tevoren bekend. De 

resultaten tellen niet mee voor de speelsterkte van de KNLTB. Je mag samen met je partner 

maximaal 2 dagdelen verhinderd zijn, want je speelt in korte tijd meerdere wedstrijden! We 

verwachten dat je zondag aanwezig bent. Belangrijk om mee te doen: Je kunt je inschrijven via 

toernooi.nl Laat je dubbelpartner zich ook inschrijven. Wil je deelnemen maar je hebt geen partner, 

dan gaan wij op zoek naar een geschikte dubbelpartner. De wedstrijden komen te staan op 

www.toernooi.nl Voor contact of vragen stuur een e-mail naar: tvapdubbel@gmail.com Inschrijven 

kan t/m donderdag 6 juni 23.59 uur. 
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Vrienden van ZAP sportdag 
Wie worden sportman en sportvrouw van ZAP 

2019? 
 
Voor de jeugdleden van (6 tot en met 12) die nog op de basisschool zitten, is er weer de jaarlijkse 

ZAP Sportdag. 
 

DOE JIJ OOK MEE? 
Handbal Voetbal en Tennis leden van ZAP. 

 

Opgeven via zapsportdag@hotmail.com t/m woensdag 22 mei  

  OOK ZOEKEN WE NOG 15 VRIJWILLIGERS, DUS 

BROERS,  ZUSSEN, VADERS EN MOEDERS, OPA EN 

OMA MELD U AAN VIA BOVENSTAANDE ADRES 
                                               
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Donderdag 30 Mei (Hemelvaartsdag) 
Aanvang 10:00, prijsuitreiking ongeveer 13:30uur 

Oude Zwaluw Toernooi 
Zoals voorgaande jaren gaan wij ook dit jaar weer het Oude Zwaluw 40+ toernooi organiseren. Wij 
nodigen je van harte uit om weer deel te nemen. In dit toernooi wordt er gespeeld met een 
winnaars- én verliezersronde, of een poulesysteem, zodat iedereen minstens twee wedstrijden 
speelt. Link direct naar ons toernooi: 

 https://mijnknltb.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=691AD71D-2AF1-4636-A139-
F5E7024B1643 en geef jezelf en je partner op voor dit sportieve en gezellige evenement! Het 
toernooi is in week 37 van 7 t/m 15 september 2019 op het sportcomplex De Zwaluw van ZAP 
Tennis in Breezand. De categorieën waarvoor ingeschreven kan worden zijn: 40+ DD6, GD6, HD6, 

DD7, GD7, HD7, DD8, GD8, HD8, 60+ DD, GD, HD  Met een sportieve groet, 

 De toernooi commissie 
• Marga van der Meer 
• Lida van Zanten 
• Elly Straathof 
• Harry Straathof 
• Arjan Bijl 
• Alice van der Reep 
• Aartje de Graaf 
• Aad Dobbe 
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