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Kantinedienst
zaterdag 20 april
8:00 – 13:00 uur
13:00 - einde

geen programma
geen programma

Zondag 21 april
09:30 – 14:00 uur
14:00 – 18:00 uur

geen programma
geen programma

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

Bestuursdienst
Zondag 21 april
09:30 - 13:00 uur
13:00 – einde

geen programma
geen programma

Schoonmaakrooster
Maandag 22 april
18:30

nvt

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

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.:

Voorzitter Jeugd:

R. Brouwer
Gladiolenlaan 47
1764 HZ
Breezand
Tel. 0622569335

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.
Let op, programma is voor week 16 en 17 !!
Datum

Thuis team

Uit team

Tijd

Scheidsrechter

22-04-19 Comp

SVW 27 1

ZAP 1

14:00 J. Poortier

22-04-19 Comp

Hillegom sv 2

ZAP 2

11:00 V.J. Koning

Wiron VR1

ZAP/Kleine Sluis 1

11:00

Senioren

VR

28-04-19 Comp

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
Geen jeugdprogramma voor 20/21 april

ZAP Kabouter voetbal komt er weer aan

JONG HOLLAND- ZAP 013-1
Tegen de koploper van de competitie en ook nog op kunstgras en ook de broekjes en shirtjes nog
vergeten. Snel in de drukte van Alkmaar/ Heiloo spullen opgehaald bij 13-3 die bij Foresters
speelden. Zonder iets van warming up kwartiertje later begonnen. We begonnen de wedstrijd zoals
we vorige week NIET waren geëindigd. Het was allemaal slap, ongeïnspireerd en leek kort
samengevat helemaal nergens op. Na een half uur stond het 5-0 voor Jong Holland.
In de rust geprobeerd om kinderen in ieder geval te motiveren om te gaan voetballen, durf op te
bouwen , vraag om die bal als je vrij sta en dat je een bal verkloot maakt niks uit maar onderneem
wat. Om te beginnen coach elkaar,als Stijn er twee van 1,80 mtr in zijn rug heeft staan is het wel
lekker dat dit wordt aangegeven, zodat hij kaatst i.p.v. open draait en juist andersom als hij vrij
staat. Ik noem Stijn maar daar kan je iedere naam van een teamgenoot voor invullen.
Als je elkaar niet coacht krijg je dit soort bagger wedstrijden nog vier keer en dat zou zonde zijn.
Tweede helft was net zo slecht als eerste. Einduitslag 9-0 verloren. Een totale faalpartij, kan
gebeuren maar hopelijk eenmalig. Twee mensen verdienen wel een compliment.
Tygo, weer fantastisch keepend en voorkwam een 17-0 verlies. Allerbeste man was vandaag Milan
Leek. Speelde een fantastische wedstrijd, werkte zich drie slagen in de rondte, bleef proberen een
knappe aanval op te zetten en heeft een conditie waar de andere 12 stikjaloers op kunnen zijn.
Met 12 Milan’s en Tygo op doel had het vandaag ook zwaar geweest maar had het nooit 9-0
geworden. Dit verslag is overigens een tweede versie de eerste was een eerbetoon aan Milan maar
ook erg kritisch tegenover zijn ploegmaten.
In overleg besloten deze niet te plaatsen.
ZAP O11-1 WINT TOPPER DANKZIJ DE BESTE HELFT VAN HET SEIZOEN
EINDELIJK is het zover, de wedstrijd waar we allemaal naar uitkijken. De TOPPER tegen AFC 34.
Waarom een topper? Omdat AFC 34 alles nog had gewonnen en dus moeten wij winnen om nog
kans te willen maken op het kampioenschap. 8:45 kwamen de spelers aan in de kleedkamer om
vervolgens te bespreken hoe wij van AFC 34 zouden gaan winnen. Eigenlijk weten de spelers
allemaal hoe we ons spelletje moeten spelen maar er zijn een aantal dingen die daar erg belangrijk
in zijn, namelijk de RUST aan de bal, lekker combineren en bovenal PLEZIER en LEF tonen. Dit zijn
de ingrediënten om tot een goed resultaat te komen tegen AFC 34.
Op een werkelijk prachtig veld trapten wij 9:30 af op ons eigen mooie complex. De eerste de beste
aanval uit deze aftrap was er eentje uit het boekje. Vanuit achteruit waren wij binnen 4
balcontacten voor de goal waar Sem de bal prachtig voor kreeg van Wojtek maar de bal helaas
verkeerd raakte. Dit had een droomstart kunnen zijn. Een heerlijke start voor ZAP, waar AFC 34
zich een ongeluk schrok. We speelde erg sterk en lieten de bal goed lopen. Dit resulteerde alsnog
vrij snel in de dik verdiende 1-0 voorsprong. Na een mooie bal van Wojtek vanaf rechts was het
Sem die de bal goed vrijmaakte voor zijn links en deze overtuigend binnen schoot. Een heerlijke
start. Hierna volgde een redelijke fase van AFC.

Zij hadden een aantal fysiek sterke jongens, die ook nog handig waren aan de bal. Hierdoor
creëerden zij ook wat kansen, maar onze verdediging stond goed, met name Kane was een
plaaggeest voor de aanvallers van AFC. Er kwam werkelijk niemand voorbij aan onze rots in de
branding, tackles perfect op de bal, de kracht die je in de duels legt en de schoten die je steeds
blokt, complimenten! ZAP was overal een stapje feller als AFC waardoor we ook veel duels wonnen
en hierdoor steeds de bal hadden. Dit dwing je gewoon af als ploeg en dat is grote klasse.
Voetballend is het altijd goed maar je merkt dat we als ploeg steeds slimmer worden en nog betere
keuzes maken, waardoor het een genot is om naar te kijken. De 2-0 kwam weer op naam van
Sem. Hij schoot de bal goed binnen na een goede bal van Calvin op Bas, die hem doortikte op
Sem. In de time out afgesproken om dit door te zetten en te proberen om de score uit te bouwen.
Dit lukte vrij snel na de time out. Het was onze spits Bas die de 3-0 op het scorebord zette. Bas
had het in het begin nog een beetje lastig tegen de sterke centrale verdediger van AFC 34, maar
herpakte zich knap en werkte zich helemaal suf. Mooi om te zien hoe balvast je bent en ook nog de
verdedigers van AFC onder druk zet. De 4-0 kwam op naam van de sterk spelende Wojtek. Hij
maakte de bal perfect af na een mooie aanval die bij Dries startte na een mooie onderschepping.
Wat een luxe met 4-0 de rust in tegen AFC!
In de rust afgesproken dat we niet moesten denken dat we er al waren. Mooi moment in de rust
vond ik de opmerking van Calvin. Kane kreeg terecht de complimenten van de jongens omdat hij
ons een aantal keer goed redde, waar Calvin al een stapje verder dacht en zei dat we moesten
zorgen dat Kane niet in deze situaties hoeft te komen. Dit zijn dingen waar je als coach van geniet,
dat ze zo bezig zijn met het spelletje. De eerste 15 minuten van de tweede helft waren eigenlijk
hetzelfde als de eerste helft, op 1 cruciaal ding na. Scoren. Wij verzuimde als ploeg om de score uit
te bouwen, waar we echt hele grote kansen kregen, maar alles recht op de keeper schoten. Ook
hadden we wat pech met een mooie bal op de paal van Ruben en een mooie kopbal van Jon net
voorlangs. Hierdoor speelde we AFC 34 niet `kapot` wat wij als ploeg graag willen. We hielden ze
in leven. AFC 34 scoorde in de laatste 15 minuten nog 2 keer, waar wij als ploeg leeg waren
gestreden en een beetje nonchalant werden. Aan de ene kant natuurlijk zonde maar aan de andere
kant snap ik het. Deze wedstrijd kostte erg veel kracht en dan is het niet vreemd dat je op het
laatst nog goals tegen kan krijgen. Dit kan je natuurlijk voorkomen door wel de kansen af te
maken die je krijgt in de tweede helft. Dat is wat we bedoelen met de tegenstander kapot spelen.
Een zeer goede wedstrijd van ZAP, waar de eerste helft de beste helft was van het seizoen. Zoveel
power, flair en voetballende kwaliteit laten zien en dit gecombineerd met positief coachen en
plezier/beleving maakt jullie een genot om naar te kijken. Speler die ik er even uit wil pakken is
Jon Wijnker, met name de tweede helft de rust waarmee jij voetbalde, mannetjes met een simpele
‘shuffle’ uitspelen alsof ze er niet staan, hierdoor kunnen wij door voetballen omdat jij steeds zorgt
dat wij in overtal komen samen met Calvin in het midden. Ga zo door!
Door deze overwinning doen wij nog volop mee voor het kampioenschap, waar we natuurlijk wel
onze laatste 3 wedstrijd winnend af moeten sluiten! Eerstvolgende wedstrijd, 11 mei thuis tegen FC
Den Helder. 9:30 spelen. Ik hoop jullie allemaal weer te zien langs de lijn!
Met vriendelijke groet, Tarik Awlad

KANTINEDIENST ZONDAG

De sleutel kan op zondag door de openers worden opgehaald bij Louis Verbruggen.
Voor vragen of opmerkingen Marieke Bouchier 06-46421474 / Yvonne Wijnker 06-18869944
DAG

DATUM

DIENST

Zondag

05-05

10:00 uur - 14:00 uur Katinka Portegijs, Monique Huiberts

Zondag
Zondag
Zondag

12-05
19-05
26-05

KANTINE DIENST

14:00 uur –18:00 uur

Rick van den Hoek, Rolf van Kampen

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

10:00 uur - 14:00 uur Jessica Teeuwen, Martine Laghuwitz
14:00 uur –18:00 uur

Gerda Lodder, Fam. Wozniak

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
Wie wil er tijdens het Vermaire Familietoernooi op 2 juni een kantinedienst draaien
vanaf 16:00 uur? Het is een hele gezellige middag en voor eten wordt gezorgd!

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

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

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

Datum
20 apr.

Tijd
20:00

22 apr.

12:00

Z.A.P. DS1 (d) - Fortissimo DS1 (d)
KRAS/Volendam DS1 (d) - Z.A.P. DS1 (d)

ZAAL OP -EN AFBOUW TRIBUNEDIENST 2019
OUDER/VERZORGER VAN:
ZA
20-04-19 19.15
22.00
Cor de Waard
0223-522388

Job Laghuwitz
06-29035643

Karlijn van der
Heide
06-13420340
Check nog even op de ZAPsite de begin -en eindtijd, ruilen of bij verhindering graag
onderling ruilen!!!
Gastheer/vrouw
zaterdag

20-apr 18.30 uur

tot

21.30 uur Leny vt Oever

zaterdag

11-mei 9.15 uur

tot

12.15 uur Martine vd Valk

zondag

12-mei 11.00 uur

tot

13.15 uur Petra v Schie

zaterdag

18-mei 9.15 uur

tot

12.15 uur Yvette Davids

zondag

19-mei 10.15 uur

tot

12.15 uur Marian Snoek

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

11-mei 9.15 uur

tot 9.30 uur

Seline Hagen en Leyan Hagen

zaterdag

18-mei 9.15 uur

tot 9.30 uur

Nikki de Haan en Fienke Regelink

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
15-4-2019
18.30

Ineke Duineveld

Caro Verheul

Janneke van Rijswijk

ZAP Tennis
Secr. Sonja Pijnacker
spijnacker@quicknet.nl
(clubhuis 0223-521915)
copy zapkrant e-mailen naar
anne.en.louis@quicknet.nl
Schoonmaakrooster
17 april
24 april
1 mei
8 mei
22 mei
29 mei

Anja Groot
Marieke Kapitein
Bob Siecker
Bob Siecker
Astrid v.d. Plas
Margôt vd Zon

Activiteitenschema
Jr/Sr
Di. 16 april
Sr
Wo. 17 april
Sr
Vr. 19 april
Sr
Za. 20 april
Jr/Sr
Ma. 22 april
Jr/Sr
Di. 23 april
Sr
Wo. 24 april

Tennisles
Clubochtend
Competitie
Competitie
Tennisles
Tennisles
Clubochtend

17.15-21.00
19.30
v.a. 10.30
16.00-21.00
17.15-21.00

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

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.

Contributie nieuwe seizoen
Bij de meeste leden zal deze maand de contributie van het tennislidmaatschap worden
geïncasseerd. De bijdragen zijn gelijk aan het vorig tennisseizoen, € 94 per jaar voor leden boven
de 18 jaar. Jeugdleden onder 12 jaar € 40 per jaar en junioren van 12 tot 17 jaar € 51 per jaar.
De incasso zal weer worden verzorgd door de KNLTB en Club collect. Zijn er vragen hierover, dan
kan je mailen naar Penningmeester.zaptennis@gmail.com. Veel tennisplezier dit seizoen!
Groet, Miriam Steenvoorden (penningmeester Zap Tennis)
Programma voorjaarscompetitieHeren 17+ zaterdag 3e klasse
Za 20-04-2019
ZAP 1
Middenmeer 1
Za 11-05-2019
Anna Paulowna 1
ZAP 1
Za 18-05-2019
Deuce 2
ZAP 1
Za 25-05-2019
ZAP 1
Julianadorp 3
Za 01-06-2019
ZAP 1
Schagen 2

14.30
13.00
9.30
12.30
14.30

Dames 17+ Zaterdag 3e klasse
Za 20-04-2019
’t Zand 3
Za 20-04-2019
ZAP 2
Za 11-05-2019
ZAP 1
Za 11-05-2019
Tulp-Oudkarspel 1
Za 18-05-2019
ZAP 1
Za 18-05-2019
ZAP 2
Za 25-05-2019
St. Pancras 2
Za 25-05-2019
’t Zand 3
Za 01-06-2019
Tulp-Oudkarspel 1
Za 01-06-2019
ZAP 2

ZAP 1
St.Pancras 2
De Zes Wielen 4
ZAP 2
Deuce 2
Helderse TC 2
ZAP 1
ZAP 2
ZAP 1
De Zes Wielen 4

9.00
10.30
12.30
12.00
10.30
14.30
10.00
12.00
12.00
10.30

Dames dubbel 17+ Vrijdagavond 3e klasse
Vr 19-04-2019
ZAP 1
Vr 26-04-2019
Niedorp 2
Vr 10-05-2019
ZAP 1
Vr 17-05-2019
Middenmeer 1
Vr 24-05-2019
ZAP 1
Vr 31-05-2019
ZAP 1

Winkel 1
ZAP 1
Warmenhuizen 7
ZAP 1
Helderse TC 5
De Kogge 1

19.30
19.30
19.30
19.00
19.30
19.30

