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Kantinedienst
zaterdag 1 juni
8:00 – 13:00 uur
13:00 - einde

Rick Beerepoot en Nick Molenaar
geen programma

Zondag 2 juni
10:00 – 14:00 uur
14:00 – 18:00 uur

José Ruigrok, Trijnie Keppel
Rogier Toes en Erik Haasnoot

kopie handbal
Alice Huiberts
ZAP-handbal@hotmail.com
kopie Tennisvereniging
Anne Verbruggen
anne.en.louis@quicknet.nl

Bestuursdienst
Zondag 2 juni
09:30 - 13:00 uur
13:00 – einde

Henk Smakman
geen programma

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

Schoonmaakrooster
Maandag 3 juni
18:30

Fem van Zanten, Renee Broers en
Jolijn Scholten

VOETBAL
Voorzitter:

Secretaris:

T.Teeuwen
Meerweg 36
1764 KG
Breezand
Tel. 522619

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

1-06-19 Comp

Wiron 2

ZAP 5

12:00

2-06-19 Comp

ZAP 3

Texel 94 2

10:00

2-06-19 Comp

ZAP 4

SRC 3

10:00

SSV/Sporting S 1

ZAP 3

10:00

ZAP 3

Wieringerwaard 1

10:45

1-06-19 Comp

Schagen/SRC 1

ZAP 1

10:00 T.P.A. Reenalda

1-06-19 Comp

Schagen/SRC 5

ZAP 3

10:15

Senioren

JO13
1-06-19 Comp
JO11
1-06-19 Comp
JO9

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 juni

Vertrek

13-3

Schermerhorn

10.00

9-1
9-3

Schagen
Schagen

09:15
09:30

Chauffeurs

R. Steenvoorden, R. van Dalen, P vd Berg, R.
Brommer
T. Pennings, T. de Graaf
J. Smit, J. Duijnhoven

Gastvrouw / gastheer 1 juni:
’s-Morgens = ?
‘s- Middags = ?
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!
ZAP-JEUGD AFSLUITDAG ZATERDAG 8 JUNI
Aan alle ouders, spelers, coaches en trainers,
De afsluitdag is verplaatst van zaterdag 1 juni naar zaterdag 8 juni. Dit vanwege een aantal
competitiewedstrijden voor diverse teams op 1 juni. De afsluitdag is voor alle jeugdspelers(minipupillen t/m U17), begeleiders en coaches. Op deze dag zijn er verschillende spelvormen en
worden de kampioenen van dit seizoen gehuldigd. Ook wordt er afscheid genomen van een aantal
trainers.
De afsluitdag is op het grasveld en je hebt daarvoor sportkleding en voetbalschoenen nodig.
De tijden voor deze dag zijn:
U9, U11 en U13 van 09:30u. tot 11:00 u.
U15 en U17 van 12:00u. tot 13:30u.
* 11:30u. Huldiging kampioenen en afscheid van trainers/coaches.
Sportieve groet,
ZAP-jeugd bestuur en TJC

Sportdag Donderdag 30 Mei (Hemelvaartsdag) gaat
helaas ,wegens tekort aantal deelnemers, NIET door.

Dit is de laatste ZAP krant voor dit seizoen. Wij
wensen iedereen een hele fijne zomer toe!!!

Voetballer van het jaar 2018 – 2019 : Stijn Buik

Uitnodiging
Vrijwilligersavond
afdeling ZAP-voetbal

Vrijdag 14 juni 2019
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.

ZAP JO19-2 KAMPIOEN
ZAP JO19-2 is vandaag Kampioen geworden. Helaas was ZAP al uitgespeeld dit weekend, dus
was het wachten op wat de concurrent vandaag zou doen. Hugo Boys moest met een verschil van
14 doelpunten winnen om Kampioen te worden, maar lukt ze dit niet zou ZAP Kampioen zijn. Erg
spannend dus. Er gingen vandaag een paar jongens van het team naar Heerhugowaard om te
kijken bij de directe concurrent Hugo Boys. Dit om live mee te maken hoe de wedstrijd zou
verlopen. Op een volle tribune bij Hugo boys werden het een zeer spannende pot. In de rust was
het 9-1 voor Hugo boys. Uiteindelijk wonnen zij de wedstrijd met 13-1, maar bleef met 2
doelpunten minder dan ZAP op de tweede plek hangen. Dus ZAP JO19-2 werd Kampioen.
Jongens gefeliciteerd met dit Kampioenschap. En uiteraard de coach: Peter van Dam en de trainer:
Nico Verbruggen ook gefeliciteerd met deze overwinning.
Zap Jeugdbestuur
013-1 TEXEL UIT…ALTIJD LASTIG
Lekker zonnetje, 13 kinderen ,een inval vlaggenist in de persoon van Sem” haviksoog”
Bouchier,drie vaders en een moeder en nog de begeleiding en we konden ons opmaken voor een
uitje naar Texel. Laatste wedstrijd van een denk ik toch wel leuk seizoen,voor de winterstop op een
lager niveau heel leuk gevoetbald met mooie resultaten en een kampioenschap. 2de seizoenshelft,
hoger niveau en fysiek veel sterkere tegenstanders, vaak waren we voetballend niet eens zo heel
veel minder maar uiteindelijk heel weinig gewonnen Maar vandaag dus Texel uit, altijd lastig in de
jeugd.Tegenstanders vaak een kop of zes groter en de vraag “is dat geen O17 speler??” viel weer
vaak.Vandaag de laatste wedstrijd van Job als amateurvoetballer en de eerste van Stijn Wijnker als
rechtsback en Milan Leek als laatste man en met invaller Calvin Dekker als eerstejaars 011 !!! als
rechtsvoor.Madelief( geen geldig afbericht training, ik weet als haar vader zijnde dat dr hoofbandje
zoek was, dus gaan we gewoon niet!! Pubertje )en Jon” kwarktas” Wijnker op de bank begonnen
we aan de wedstrijd. Jongens, het was genieten. We speelden met durf en wilskracht en het was
daarom een feestje voor het oog. Tijs, Faas, Ritchie op het middenveld die ballen opeisten,
kaatsten, goed coachten. Verdediging die goed opbouwden en aanvallers die er zin in hadden.
We speelden een prima eerste kwartier en waren echt niks minder dan de nr 5 van de competitie.
Alleen had Texel een aanvoerder die echt op voetbal zat, techniek, snelheid , inzicht en een schot(
poeh!!!), mannetje zou ook niet misstaan in hoofdklasse of 2e/3e divisie Vanaf 25/30 meter ramde
hij de bal kansloos hoog over Tygo in het doel. Na de 1-0 bleven we wel gewoon lekker ballen en
Lemey was vandaag weer eens een plaag voor de verdediging van tegenstander. Ondanks dat
Milan de 1,85 lange, retesnelle spits , prima onder controle had maakte deze beul wel na het
zoveelste sprintduel met Milan de 2-0 voor Texel. Zwaar kl#te ,omdat jullie het eigenlijk prima
deden zo met zijn allen. Maar na die 2-0 was Tijs Kossen het dus echt even goed zat en rostte ook
vanaf 25 mtr de bal boven in het doel. 2-1 en ZAP begon langzaamaan een overwicht te krijgen.
Na een heerlijke aanvallende actie van linksback Siem die bal goed meegaf aan … Jamie?maakte
Texel speler een grove overtreding die ons een vrije trap opleverde. Lemey gaf iets tussen een
voorzet en een schot op doel, deze poeier ging via een Texel speler over de keeper het doel,2-2.
Rust. Wat moesten we zeggen?
Denk de beste wedstrijdhelft van de tweede seizoenhelft. Dus maar iets van”Ga maar lekker zo
door en dan gaat het wel goed komen” Tweede helft klapte Texel erop maar was het Lemey die
prachtig de 2-3 maakte uit een fantastische counter. Na slap verdedigen en heel slecht praten met
elkaar maakte Texel kort erna wel de 3-3.Texel was sterker maar ook wij kregen nog genoeg
kansen op een doelpunt, toch maakte Texel de 4-3…. of nee toch niet…. Vlagger Sem Bouchier had
als enige op het hele Texel – complex geconstateerd dat op het moment dat hun linksvoor werd
aangespeeld het buitenspel was,dus geen goal. Laatste minuten heeft het team heel netjes als
professionals de wedstrijd en het seizoen uitgespeeld. Leuk om te zien dat de competitie met deze
laatste pot niet als een nachtkaars uitging maar gewoon met een knal!! Zoals Ben B. al zei: wat
zijn we lekker uit!! of achteraf; wat waren we lekker weg.Zonnetje,Texel , een heel goeie wedstrijd
en een punt mee naar huis Met Max vaak over gehad en ook in gesprekjes thuis met kinderen en
ouders aangegeven maar helaas niet doorgegaan. Vanwege waardeloze beschikbare accommodatie
door te laat regelen geen Internationaal toernooi in België ( trek Max volgend seizoen op tijd aan
zijn vestje als jullie dit volgend jaar willen, op tijd regelen is echt belangrijk) Ook twee maanden
geleden nog gebeld voor dit weekend om dan maar nachtje Texel te doen, maar waren een half
jaar te laat om een accommodatie voor zoveel mensen af te huren. Had echt leuk geweest met alle
ouders en kinderen avondje pilsen op Texel. Wel nog een avondje bij Bar / dancing Bouchier aan
de middenweg. Met wat ik begreep, een optreden van Stijn Wijnker die het beste van Sky Radio
2018 , in een anderhalf uur durend concert gaat voordragen. Heel leuk idee, Stijn.
Max, ik en de rest kijken er al naar uit.
Verslaggever/ assistent waterzak JO13-1.

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

Zondag

02-06

10:00 uur - 14:00 uur José Ruigrok, Trijnie Keppel
14:00 uur –18:00 uur

KANTINE DIENST
Rogier Toes, Erik Haasnoot

ZAP HANDBAL
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

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

Datum

Tijd

1 jun.

10:00

Z.A.P. F1 (g) - D.W.O.W. F1 (g)

1 jun.

11:00

Z.A.P. E2# (g) - D.S.O. E3 (g)

1 jun.

11:45

Hollandia T D2 (g) - Z.A.P. D2# (g)

2 jun.

10:00

DSS F2 (g) - Z.A.P. F2# (g)

2 jun.

12:45

D.S.O. DB2# (d) - Z.A.P. DB1 (d)

Gastheer/vrouw
zaterdag

1-jun 9.15 uur

tot

12.15 uur Anouk Scholten

zaterdag

15-jun 10.00 uur

tot

12.00 uur Petra v Schie

zondag

16-jun 9.00 uur

tot

11.30 uur Mirjam de Vos ook F2 wedstrijd 10.30 uur

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen.
Tribunedienst jullie mogen je melden bij de gastheer/vrouw van de handbal
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:
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

Eva Kramer

Anouk Tijsen

24-6-2019

18.30

Emma
Steenvoorden
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

Vrienden van ZAP sportdag
2019

gaat niet door HELAAS
Om een sportdag te organiseren heb je deelnemers nodig en
vrijwilligers. HELAAS hebben van beide tekort aanmeldingen
gekregen om een leuke dag te organiseren.
Volgend jaar weer een kans.
Met vriendelijke sportgroeten, de commissie

Uitnodiging
Vrijwilligersavond
afdeling ZAP-handbal

Vrijdag 14 juni 2019
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

ZAP Tennis
Secr. Sonja Pijnacker
spijnacker@quicknet.nl
(clubhuis 0223-521915)
copy zapkrant e-mailen naar
anne.en.louis@quicknet.nl
Schoonmaakrooster
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
23 juni om 8.30 uur
24 juni
Activiteitenschema
Jr/Sr
Di. 28 mei
Sr
Wo. 29 mei
Jr
Jr
Do. 30 mei
Sr
Sr
Jr/Sr
Jr/Sr
Sr

Vr. 31 mei
Za. 1 juni
Ma. 3 juni
Di. 4 juni
Wo. 5 juni

Margôt vd Zon
Bob Siecker
Carlien Verbruggen
Lotte en Pauline v. Zanten
Ingrid Braaksma
Martine Laghuwitz
Tennisles
Clubochtend
Juniorenmiddag
Vrienden van Zap
Sportdag
Competitie
Competitie
Tennisles
Tennisles
Clubochtend

17.00-21.00
9.30-14.00
vanaf 19.30
10.30 en 14.30
16.15-21.00
17.00-21.00

Kantinediensten
15 juni

Senioren on Tour

10.00-13.00

22 juni

Open 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

23 juni

24 juni
25 juni
26 juni

27 juni
28 juni
29 juni

1 baan bezet

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

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.
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 01-06-2019
ZAP 1

Schagen 2

14.30

Dames 17+ Zaterdag 3e klasse
Za 01-06-2019
Tulp-Oudkarspel 1
Za 01-06-2019
ZAP 2

ZAP 1
De Zes Wielen 4

12.00
10.30

Dames dubbel 17+ Vrijdagavond 3e klasse
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.
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-A139F5E7024B1643 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

Vrienden van ZAP sportdag
2019

gaat niet door HELAAS
Om een sportdag te organiseren heb je deelnemers nodig en vrijwilligers. HELAAS
hebben van beide tekort aanmeldingen gekregen om een leuke dag te organiseren.
volgend jaar weer een kans. Met vriendelijke sportgroeten de commissie

Beste tennisser,
De commissie van 't Pauwetoernooi is alweer bezig om er dit jaar weer een gezellig, sfeervol en
sportief toernooi van te maken. Het toernooi wordt gespeeld van 6 t/m 14 juli. Het thema van het
toernooi is dit jaar: Mexico. Opgave is mogelijk t/m 23 juni a.s. via www.toernooi.nl. Nieuw dit jaar is
de dubbelcategorie 6 50+ en 7 50+. Graag tot ziens op ons toernooi! Olé. Groetjes, de commissie:
Gerdie, Bianca, Susan, Meike, Lenny, Klaas en Edwin.
Dit was voorlopig de laatste digitale Zap-krant. De eerstvolgende zal eind augustus weer
verschijnen.

We wensen iedereen een mooie
zomervakantie met veel zon en plezier
tijdens de toernooien. Hup Zap!!

