
 

 
 

Voetbal 

Zaalvoetbal 
Handbal 

Tennis 
Zwaluwvluchthal 

 
 

eindredactie/kopie Sr voetbal 
Jennifer van Haaster 

zapkrant@zap-voetbal.nl 
 
 

kopie/verslagen jeugdvoetbal 
Svintha van Paridon 

jeugdnieuws@zap-voetbal.nl 
 
 

kopie handbal 
Esther Huijg 

ZAP-handbal@hotmail.com 
 
 

kopie Tennisvereniging 
Anne Verbruggen 

anne.en.louis@quicknet.nl 
         
 

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 

 
 

Klachten over bezorging 
Wim Algera 

Tulpenstraat 18  
tel. (0223) 522175 

 
 

Advertenties clubblad 
Anneke Rotteveel 

Stoomweg 22 
tel. (0223) 531385 

 
 

Abonnementsprijs 
Leden: gratis 

Niet leden € 25 per jaar 
Per post € 65 per jaar 

 
 

Gevonden voorwerpen 
Af te halen donderdag tussen 

18.30 en 19.30 uur 
Narcissenstraat 9 tel. 521632 
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25 mei 2016         34e jaargang nr. 39 

 
 

 

Drukwerkrooster 

woensdag 24? augustus  Wil Schra en Cathy Kunnen 

woensdag 31 augustus Sjoukje van Dijk en Aggie Kortekaas 

 

 

 

Kantinedienst    

08:00 – 13:00 uur nvt 

13:00 – 17:00 uur nvt 

 

 

      

zondag 29 mei 

10:00 - 14:00 uur nvt 

15:30 uur - einde Ruud Vonderbank, Lia Hoep en Kees 

 en Lia van de Zon 

 

 

 

Bestuursdienst 

zondag 29 mei 

09:30 -13:00 uur  nvt 

13:00 – einde  nvt 

 

 

 

 

Schoonmaakrooster    

maandag 30 mei  

17:15 Jessie Timmer, Lisa van Duin en Inge 

 Huiberts 

  
 

 
 

 

Website Sportfederatie ZAP: 
www.sf-ZAP.nl 

mailto:jeugdnieuws@zap-voetbal.nl
http://www.sf-zap.nl/


                 
 

 

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 27 
1764 HZ  
Breezand 
Tel. 
0622569335 

Voorzitter 
Jeugd: 
J. Huiberts 
Zandvaart 140 
1764 NX 
Breezand 
Tel. 522796 

Wedstrijdsecr. 
Jeugd: 
L. Timmer 
Stationsweg 1  
1761 EB  
Anna Paulowna 
Tel. 533674 

 

 
Bij wijzigingen  na  uitkomen  clubblad is de ZAP site  bepalend.  

Datum Nr. Aanduiding Thuis team Uit team Tijd Bondsofficials 

25-5-2016 222610 nacompetitie 1e r. Zaanlandia B1 ZAP B1 20:00 J. Beens  

25-5-2016 179705 compettie Kleine Sluis E1 ZAP E1 18:30   

25-5-2016 167217 compettie ZAP F4 SRC F6G 17:00   

28-5-2016   oefen ZAP  C2 Schagen C3   13:00   

5-6-2016   toernooi  ZAP D1  Koedijk     

 
 
 

Beste Zappers, 
Eind mei 2016, weer is er  een voetbalseizoen voorbij. De wedstrijden zijn bijna allemaal gespeeld en als 
afsluiting is er het Vermaire familietoernooi. Ik maak alweer 4 jaar deel uit van het bestuur. De mensen 

vragen wel eens aan mij, hoe vind je het? En kost het je veel tijd? Ja wat moet ik daar op antwoorden, wat 
is veel tijd. Ja het  kost  meer tijd dan dat ik  zelf vooraf gedacht had maar of het veel is? Laten we het er 
op houden dat het de tijd is die ik ervoor beschikbaar wil stellen. En hoe ik het vind? Ik denk dat het samen 
met mijn mede bestuurders een uitdaging is om onze club die uitstraling te geven die ZAP altijd heeft gehad 

en wil behouden.  Wat mij namelijk is opgevallen is dat ZAP een grote naam heeft in de kop van Noord 
Holland. Ik wist en weet dat we bij ZAP altijd proberen de leden en bezoekers het naar de zin te maken. 
Maar dat dat ook in de weide omgeving bekend is wist ik niet. Als je een nieuwe trainer voor een gesprek 
uitnodigt weten ze gelijk waar ZAP ligt en voelen ze zich vereerd dat ze door die club worden benaderd. En 
dan heb ik het nog niet over onze accommodatie. Hoe vaak horen we niet in de bestuurskamer dat het er 
zo mooi en netjes uitziet op ons complex. Met als blikvanger natuurlijk onze tribune. Ja, wij zien het 
misschien niet meer maar we hebben echt een mooie accommodatie die er goed en netjes uitziet. Piet 

Tummers zei altijd; eerst organisatie, dan accommodatie en daarna volgt vanzelf de prestatie. Wijze 
woorden maar met een grote kern van waarheid. Kijk nu naar de handbal ze hebben een schitterende hal 
op eigen terrein beschikbaar en kijk hoe hoog ze komend seizoen spelen, dat is toch prachtig. Zap 1  
voetbal speelt al jaren in de 2e klasse , van alle verenigingen de hoogste in de gehele kop van Noord 

Holland en op het ogenblik het hoogst haalbare. Natuurlijk willen we weer terug naar de 1e klasse dat is een 
streven. Kijk naar Zap 2, zij spelen in de op één na hoogste reserve klasse  die voor 2e teams mogelijk is en 

daar kunnen we toch trots op zijn. Zap is met 350 leden geen grote vereniging, om dit aantal te houden of 
te laten groeien is een grote uitdaging. De maatschappij vergrijsd, scholen worden gesloten of 
samengevoegd en dat wil zeggen minder kinderen, dus ook minder sporters. Dan snapt u  dat die 350 leden 
een hele uitdaging zal worden om die in de toekomst  te behouden. Wij als bestuur moeten vooruit denken 
om er zo voor te zorgen dat ZAP blijft zoals het nu is. Misschien heeft u een idee, vraag of opmerking, kom 
dan naar ons toe zodat wij er wat mee kunnen doen. ZAP is een club van en voor ons allemaal en met 
elkaar moeten wij ervoor zorgen dat dat zo blijft. In de zomerstop gaan “onze vrijwilligers” de velden en 

de  rest van de accommodatie opknappen en bijhouden zodat we vanaf augustus weer kunnen starten met 
het nieuwe seizoen. Vanaf deze plaats wens ik u een goede zomer en tot op ons complex! 
 
Tinus Teeuwen 



 
 
ZAP 4, van lantaarndrager naar sfeerbrenger  
Het was even kraanvogelen hoe we moesten winnen maar nadat we met de zon in ons hart lieten hebben 

we ZAP 5 achter ons gelaten – Roy van de Meer  
 
De Laatste training /onderlinge wedstijd was in mijn ogen de beste van het seizoen. Ook zeker de 3e helft! 
Volgend seizoen ben ik er ook weer bij. Kusje – Derk Looijesteijn 
 
Na mijn ervaringen bij Zap 3 kwam ik terecht bij Zap 4. In het warme bad van ZAP 4. Het enige team van 
ZAP dat ook een derde helft speelt. De eerste en tweede helft werden wel eens verloren, maar de derde 

helft werd altijd gewonnen. ZAP 4 heeft de Dorstvlegel niet als sponsor, maar ZAP 4 sponsort wel de 
Dorstvlegel. – Ruud van Grieken  
 
Jezus John. Wat was jij slecht. – Duin 
 
We begonnen dit jaar op 0 punten dat is raar.  

Voetballen hier, voetballen daar.  

De kunsten waren er maar, 
 voor de tegenstander waren we niet echt een gevaar. 
Het uitje deed wonderen en dat was goed, 
We kwamen er achter wat heel veel alcohol met ons doet. 
Verbondenheid, broederschap en liefde is wat het ons bracht, 
Dus de tweede helft van het seizoen is waar ieder naar smacht. 

We zuchten, kwamen, en maakte elke tegenstander kapot,  
We stegen op de lijst, wonnen van Zap 5 en wat vonden die gasten dat rot (KUT, KLOTE rijmt niet) 
Ik stop nu heel snel om een kort verhaal lang maken volgend jaar kampioen…. 
Wat rijmt er op snel? XX – Tim Weijers 
 
Het mooiste van het seizoen was het laatste training met het hele team Zap vooral het poorten van Duin  – 
Tim van Veen 

 
Na een teleurstellende 1ste seizoenshelft hadden we slechts 5 punten. Na het uitje ging de knop om en na 

een sterke 2de seizoen helft hadden we ons doel bereikt: eindigen boven Zap 5 – Menno Janssen  
 
Zap 4, voor winnaars EN verliezers! XX – Mats Rooijakkers 
 

Mijn debuutseizoen in ZAP 4, begin van het seizoen wat aan elkaar wennen maar na de winterstop waren 
we los. Punten werden aan elkaar geregen met een 5e plek tot gevolg. Fantastische wedstrijden met nog 
veel mooiere analyses in de kantine. Hier kunnen we op bouwen mannen, ik heb van jullie genoten XX – 
Mitch van Grieken 
 
Dit jaar had alles, verliezen en na een reorganisatie alleen maar winnen. Van een voetbalteam naar 
eenheid. – Elroy Appelman 

 
Het eerste helft van het  seizoen hebben we het niet over, 2de deel was geweldig het elftal stond er! De 
aanwezigheid en de sfeer was optimaal we konden ons geen beter seizoen toewensen – Kevin Pronk 
 

Afgelopen seizoen hebben we maar weer bewezen dat we niet alleen de eerste en de 2de helft de beste 
waren maar ook zeker de 3de helft. – John Dorresteijn 
 

John 1 op 1, hij scoort er geen 1. Wisselen? Ja, doe maar meteen! – William van Haaster 
Flamboyant en vol dynamiek als ik de eerste seizoenshelft beoordeel. Maar in de tweede seizoenshelft toch 
vooral afhankelijk van Ruud van Grieken. – Thijs van den Berg 
Kraanvogels, bier, lachen & stront, wat maakte we het bont!! Op naar het nieuwe seizoen met dit tuig! Met 
een hoop bier in ons huig – Bas Groenendijk 
 

Ook al is te laat komen een incident, de Zap 4 regels volgt men op als een echte vent. – Roy Verbruggen 
 
Kleine Sluis 3 – Zap 4 na een meesterlijke overwinning van 0-1 namen we terrein over om te laten zien 
waar de voetbal echt om draait, vrienden bier en gezelligheid. – Janno Groenendijk 
 
Wat een gezelligheid, wat een sfeer. Dit is waar Zap 4 voor staat. Ik heb van jullie genoten mannen, ik ben 

er ook volgend jaar weer vaak bij! – Teun Looijesteijn 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nieuws van de H.B.G. Veiling (Heel Breezand Geeft) 

Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen hebben ZAP en de St. Janskerk de handen in één geslagen en 
organiseren op zaterdag 24 september a.s. een veilingavond: De HBG veiling.  
Vele van ons weten al wat zo'n veilingavond inhoud maar voor de nieuwkomers onder ons even een korte 
uitleg. Een maand van tevoren krijgt iedereen een brief met daarbij een opgave formulier. Hierop kan men 
aangeven wat men eventueel voor goederen/diensten wil schenken die geveild kunnen gaan worden. De 
goederen dienen op de dag van de veiling aangeleverd te worden. 
Op zaterdagavond om klokslag 20.00 uur zullen de ervaren veilingmeesters van start gaan met het veilen 

van de aangeboden artikelen/diensten. Aan het eind van die avond hopen wij een mooi bedrag opgehaald te 
hebben waarmee wij zowel ZAP als de Kerk blij mee kunnen maken. 
Wij streven ernaar een zo gevarieerd mogelijke catalogus samen te stellen maar dat kan alleen met uw 
hulp! Heeft u een hobby of talent waar u (in bijvoorbeeld  een workshop) meer mensen mee wil laten 
kennismaken? Biedt het dan de veiling aan! 
Maakt u bijvoorbeeld de beste appeltaart van Breezand? Biedt het (op afroep) aan! 

Heeft u zin om een avond voor iemand of voor meerdere personen te koken? Leuk om te verkopen! 

Zou u willen aanbieden om  voor iemand het gras te maaien, klusjes te doen of babysitten. Doen! 
Kaartjes voor een voetbal/tennis wedstrijd. Altijd leuk! Elk initiatief op sportief gebied is welkom! 
Maar ook de volgende artikelen doen het altijd goed op de veiling:  
Speelgoed, gereedschap, kaas, kunst, plant, levensmiddelenpakket, taart, taartbon, slagersbon, bioscoop- 
theaterbon of een staatslot.   
Gebruik uw fantasie en bedenk wat een aantrekkelijk artikel zou kunnen zijn. 

De veilingavond wordt onder het genot van een drankje en een hapje altijd als gezellig ervaren en wij 
hopen dan ook vele van jullie te mogen begroeten! 
Zet deze datum in uw agenda: zaterdag 24 september 20.00 uur! 
 
Bestuur HBG Veiling 
 
DE ZWALUWCUP 

Zaterdag 6 augustus zal de eerste editie zijn van de Zwaluwcup. 
De eerste elftallen van Geel-zwart, JVC, Wieringerwaard en ZAP zullen gaan strijden voor deze cup!  

De wedstrijden zullen in het begin van de avond zijn en er wordt natuurlijk geëindigd met een finale. Ook 
de veteranen en dames zullen in 7-tallen voor deze mooie cup gaan strijden. 
Natuurlijk zal dit alles gevierd worden tijdens de feestavond in de kantine met live muziek!! 
Dus zet de datum alvast in uw agenda!  Het bestuur 

 
Vriendinnen-voetbaldag vrijdag 27 mei 2016 
Een penalty schieten, koppen, kappen en draaien dit is je kans om het zelf te proberen! 

Dat meiden en voetbal goed samengaan is de laatste jaren wel gebleken. Vandaar dat Z.A.P. een speciale 
vriendinnen-voetbaldag organiseert. Iedereen is welkom en je hoeft absoluut geen voetbalervaring te 
hebben. Dus neem je vriendin, buurmeisje of nichtje mee om er samen een gezellige dag van te maken. 
Deze dag zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei aanstaande. De meiden tot 12 jaar zullen om 16:00 beginnen 
en rond 18:00 klaar zijn. De meiden vanaf 12 jaar zijn ’s avonds vanaf 19:00 van harte welkom. Graag zien 
wij je aanmelding tegemoet om de training zo goed mogelijk voor te bereiden. Aanmelden kan via dit e-

mailadres: coordinator.meiden@zap-voetbal.nl  en graag willen wij je naam en leeftijd weten. Mochten er 

nog vragen of onduidelijkheden zijn schroom je niet en stuur een mail! 
 
Laatste krant 
Vandaag verschijnt de laatste ZAP krant van dit seizoen. Dank aan het LOLA team, alle nieters en 
verzamelaars, bezorgers en alle overige vrijwilligers die elke week mee helpen om een prachtig krantje bij u 
op de mat te (laten) bezorgen! Wij wensen alle vrijwilligers en ZAPPER’s alvast een heerlijke zomer toe! 

 
 
KANTINEDIENST 

 Zondag 29 mei  15:30 uur-einde Ruud Vonderbank, Lia Hoep, Kees & Lia v/d Zon 
 Familietoernooi 
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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     

Woensdag 25 mei 20.00 Vergadering Jeugdbestuur 

Dinsdagavond aanwezig 18:00  tot  21:00 uur Technisch jeugd coördinator  
Ossip Wijnker 

  
Afberichten 
 
Afberichten dienen gedaan te worden, voor donderdagavond 19.00 uur, bij: 
A - junioren Jan Norder 06 20362806  

A2       Nico Leyen     06 51558780        
B - junioren Jeffrey Steenvoorden 06 13535287 jeff_steenvoorden@hotmail.com 
C-junioren André Molenaar 06 51294512 info@andremolenaar.nl 

D - pupillen Tim Jongejan 06 43919411  
E - pupillen Marcel van Veen  06  27239355  
F - pupillen Mitch v Grieken 06 12433111 mitchvangrieken@hotmail.com 
MB - junioren Niel Huiberts 06 23313121 nieltj@hotmail.com 
Mini-pupillen         Ellen van Dalen        06 53770533    ellendewaard@hotmail.com 

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

Woensdag 25 mei  Vertrek Chauffeurs 

B1 Zaandam 18:30 T. Lenders, D. Maarsen, T. Sijme, S. 

Ammerlaan 

E1 Kleine Sluis 18:00 L. de goede, S. Wijnker 

 

Voetbal afsluitdag D-E-F pupillen 
Dit jaar word de jaarlijks afsluitdag voor de D, E en F pupillen gehouden op zaterdag 28 mei. Dus houd deze 
datum vrij  
 
Geen Kampioenschap Voor ZAP D1 (SEW D1 - ZAP D1: 2-0)                                                    Wat 
de wedstrijd van het jaar moest worden, werd de grootste teleurstelling van het jaar. Door een toch wel 
bijzonder verloop van de competitie, bleef het tot op de laatste speeldag spannend. ZAP moest winnen 

vandaag van medekoploper SEW. En als het een gelijkspel zou worden, zou KGB de lachende derde zijn. 
Dus een alles of niets wedstrijd voor beide partijen. SEW sloot deze strijd af met een verdiende 2-0 
overwinning. ZAP D1 kwam nooit toe aan het voetbal dat we dit seizoen zo vaak hebben laten zien: veel 
inzet en strijd gecombineerd met heel goed combinatievoetbal. Het was ook het fysiek en de felheid van 
SEW dat het voetballen moeilijk maakte. Maar ook de spanning moet een rol gespeeld hebben. Want ook in 

minder goede doen, kunnen we beter. De eerste helft bleef steken op 0-0, want ook bij SEW zat er 
spanning in. Al was er al wel een veldoverwicht voor de mannen uit Nibbixwoud. Dus wie de eerste klap zou 

uitdelen, zou waarschijnlijk ook de winst pakken. En als dat zou uitblijven, zou KGB kunnen juichen. Het 
was uiteindelijk SEW die vroeg in de tweede helft op voorsprong kwam. Het was ongelukkig gevoetbal van 
ZAP wat de treffer inleidde. ZAP probeerde het nog wel maar slaagde er niet meer in om de rug te rechten 
en alles op alles te zetten. Raar maar waar! Ook de 2-0 viel en daarmee was de droom definitief uit. Heel 
jammer maar terecht moeten we concluderen. SEW kampioen, KGB op de tweede plek en wij derde. Het is 
een prachtige competitie geweest waar iedereen in de ploeg een stap heeft gezet in zijn ontwikkeling als 

speler. Zowel qua voetbal als mentaal komt er steeds meer kijken bij het o zo leuke voetbalspel. Nu nog 
wat leuke toernooien afwerken en dan weer op naar een volgend mooi seizoen.                                                                                                  
Trots zijn wij op onze spelers en jullie hebben ons prachtige momenten gegeven! 
 
KeyKegCup 
Het zit er alweer op, en we kunnen oprecht zeggen, het waren twee fantastische dagen! 
Afgelopen weekend werd bij ZAP gestreden om de KeykegCup, een tweedaags internationaal jeugdtoernooi 

voor jongens van 15 en 16 jaar. 
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De opzet was om met acht ploegen aan dit toernooi te beginnen maar wat kleine wijzigingen op de agenda 
zorgde ervoor dat we uiteindelijk met zes teams aan het toernooi begonnen. Het was hartstikke leuk dat 
teams uit Duitsland (SW Rollinghausen) en België (KVK Svelta Melsele) de moeite hadden genomen om 
helemaal de lange reis naar Breezand te ondernemen. De grote schare meegekomen gezellige ouders en 

supporters maakten het feest compleet. 
 
Na de eerste wedstrijd dag, waarin de teams elkaar in twee poules bestreden, was er ruimte voor een 
gezamenlijke maaltijd die helemaal tiptop verzorgd was. 'S avonds was er nog een spectaculair optreden 
van panna koning Mo Boutaka en een meesterlijke quiz van quizmaster Gilbert Roest, waarna het team van 
Robbert Vonderbank met de gekroonde kikker aan de haal ging. 
 

De volgende dag werden de kruisfinales gespeeld. Onze eigen B1 ging met 1-0 onderuit tegen de Svelta 
Melsele en wist uiteindelijk de 3de plaats te veroveren ten koste van Allways Forward. 
De zeer spannende finale tussen de vlaamse voetballers uit Beveren en vv Akkrum (Friesland) eindigde na 
veel strijd in 1-1 en werd na pingels beslist in het voordeel van Svelta. 
De enorme KeyKegCup ging mee naar België. 
 

We willen iedereen enorm bedanken voor een zeer geslaagd evenement. 

En wie weet, tot een volgende editie! 
 

Let op! Pasfoto’s inleveren! Snelheid is geboden! 
Van een aantal spelende leden bij ZAP gaan de passen verlopen, of moet er een pas worden aangevraagd. 
Dit betekent dat de passen vernieuwd moeten worden. Om dit zo snel mogelijk te regelen hebben wij van 
deze leden een pasfoto nodig. Bij deze verzoeken wij dus de volgende leden met spoed een pasfoto, nodig 
voor de spelerspas, in te leveren. Graag bij ZAP in de brievenbus in de hal van de kleedaccommodatie of 
dinsdagavond aan mij overhandigen in de bestuurskamer of bij mij thuis in de brievenbus (Geerestein 1, 

Anna Paulowna ). Graag in een enveloppe met de naam en geb. datum op de achterzijde van de 
foto. Groeten, Rik Tiebie. 

 
J. Brinkmann  26-04-1994 

R. vd Heide  25-12-1994 
E. Onderwater  31-08-1994 

S. van Grieken  25-09-1995 
B. Langeveld  03-08-1980 
F. Knobben  16-04-1994 
S. Keppel  26-06-1997 
A. Bakkum  18-03-2005 

J. van Keeren  19-11-2005 
A. Klein   13-11-2005 
I. van Paridon  15-01-2005 
O. Schuur  13-03-2005 
N. Tiel   05-01-2005 
S. Johannes  05-12-1996 
P. Leijen  01-08-1996 

L. Knobben  01-04-1996 
J. Wijnker  03-07-2001 
C. Blank  09-06-1996 

C. de Goede  25-05-2001 
T. Keppel  29-09-2001 
M. van Paridon  14-08-2001 

M. Snoek  19-03-1996 
D. Vonderbank  18-06-2001 

 
OFFICIËLE PASFOTO’S VOOR MAAR €5,00 
Voor alle spelers die een pasfoto nodig hebben voor hun ZAP-spelerspas nu een mooie 

aanbieding: voor €5,00 kan je officiële pasfoto's laten maken. 
(Handig, want je kan de overige pasfoto’s voor officiële documenten gebruiken.)  
 
Neem contact met mij op via telefoon of email voor een afspraak! 
  
Yvette Coppoolse 

06-23828877 
fotografieyc@me.com of www.yc-fotografie.nl 
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Schrijf je nu in: 
 
 

ZAP VOETBALKAMP 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voetbalfeest van het jaar, 

 

Zorg dat je er ook dit jaar weer bij bent! 

 

 

Geef je snel op want dit wil je niet missen! 
 

 

27 t/m 30 juli 2016 
 

 

Opgeven kan via de homepage van de ZAP- website.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 
TRAININGSTIJDEN SEIZOEN ‘16/’17 

Onder -9 (voorheen F-pupillen) en mini pupillen dinsdag en donderdag 17:00 uur tot 18:00 uur o.l.v. Mitch 
van Grieken. 
Onder -11 (voorheen E-pupillen) maandag en woensdag van 17:30 uur tot 18:30 uur o.l.v. Marcel van Veen. 
Onder -13 (voorheen D-pupillen) maandag en woensdag van 18:30 uur tot 19:45 uur o.l.v. Tim Jongejan. 
Onder -15 (voorheen C-junioren) dinsdag en donderdag van 18:15 uur tot 19:30 uur o.l.v. André Molenaar. 
Onder -17 (voorheen B-junioren) dinsdag en donderdag van 18:30 uur tot 19:45 uur o.l.v. Ronald Weistra. 
Onder -19 (voorheen A-junioren) dinsdag en donderdag van 19:45 uur tot 21:15 uur o.l.v. Jeffrey 
Steenvoorden. 
Meiden Onder -17/-19 maandag en woensdag van 19:00 uur tot 20:00 uur o.l.v. Niel Huiberts. 
 
Het kan zijn dat de hoofdjeugdtrainer (met name in de voorbereiding) afwijkt van bovengenoemde tijden. Hij 

zal dit direct communiceren naar spelers/ ouders. 

Voorlopige groep MINIPUPILLEN 

Naud Harmsen 

Tim Smit 
Danny Homan 
Estelle Onderwater 
Ruben Schepers 
Jeremy Bemelmans 
Finn Pronk 
Isa Toes 
 
TEAMINDELINGEN ONDER -9  

ONDER -9 TEAM 1         ONDER -9 TEAM 2 

Jolie Wiersma 

Jort Timmer 

Dries Lee, van der 

Ties Tiebie 

Bas Wisse 

Finn  Onderwater 

Lars Nielen 

Sem Kuijeren, van 
 

ONDER -9 TEAM 3 

David Berbee 

Roy Berbee 

Colin van Scherrenburg 

Yuri Dalen, van 

Giel Tiel 

Jordy Graaf, de 

Kane Alkemade 

John  Appelman  

  
 

 

 

Yoram Vader 

Mats Lierop, van 

Jari Maes 

Justin Pal, van der 

Tijn Broekema 

Jesse Voort, van der 

Ruben Voort, van der 

Ruben Bloothoofd 



TEAMINDELINGEN ONDER -11 

ONDER -11 TEAM 1 
 

 

         ONDER -11 TEAM 2 
 

 

ONDER -11 TEAM 3 
 

Stijn Wijnker 
 

Mats Onderwater Mailo van der Park 
Job van Kampen 

 
Mouro Agaart 

 
Jesse de Bruin 

Madelief Ligthart Jens de Boer 
 

Chanel Berbee 
Tygo Bouchier 

 
Niels Onderwater Jon van Lierop 

Tijs Kossen 
 

Kees Kapiteijn 
 

Karim Awlad 
Stan de Goede 

 
Faas Verbruggen 

 
Dylan van Dalen 

Gino Coppoolse 
 

Storm Ligthart 
 

Perry van de Berg 

Milan Leek 
 

Tim Vijgen 
 

Ryan van Dalen 

        ONDER -10 TEAM 1 
 

Richie Kesteloo 
 Jard van Duin 
 Teun Ruyter 
 Nick Timmer 
 Jon Wijnker 
 Cas Tiel 
 Siem Appelman 
  

 

De indelingen van de elftallen verschijnen zo snel mogelijk op de website (www.sf-zap.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ONDER -10 TEAM 2 
 

Sarah Rademakers 

Sven Kapiteijn 

Levi van Haaster 

Luuk Langelaan 

Sem Steenvoorden 

Rosie Steenvoorden 

Thijs Muntjewerf 

Mees Steenvoorden 

Rijk Brommer 

http://www.sf-zap.nl/


EINDVERSLAG ZAP VOETBAL-TOTO SEIZOEN 2015-2016 
 
Het voetbal seizoen is weer ten einde, nadat ZAP 1 zich vorige week op de laatste speeldag verzekerde van 
nog een jaar in de tweede klasse. Dit betekent ook dat er een einde is gekomen aan het altijd spannende 

seizoensspel: de TOTO! Dit seizoen hadden we met maar liefst 85 deelnemers een groot speelveld met 
spanning tot het einde. Marco Berbée gaat er dit jaar met de bronzen plak vandoor. De voormalig befaamd 
zaalkeeper en vader van selectie doelman Rik Berbée wist 16 goeie voorspellingen op het toto veld in te 
vullen. Met 21 bonuspunten op het vragenveld kwam hij op een totaal van 101 punten! Dit levert hem € 
42,50 op. 
De runner-up van dit seizoen is Jacob van Veen. De voormalig keeper van onder andere het kampioensteam 
van ZAP B1 vorig seizoen kende een sterk debuut in de TOTO competitie. Met 15 goeie voorspellingen op 

het toto veld sprong hij er niet erg bovenuit, maar met liefst 28 bonuspunten maakte hij zijn inhaalslag en 
verzekerd zich hierdoor van de € 63,75 die de tweede plaats met zich meebrengt. 
Dan de terechte kampioen! Een vast deelnemer van de TOTO en een echte zapper in hart en nieren. 
Belangrijke man achter de Jongejans Staalbouwcompetitie en jarenlang vrijwilliger in alle denkbare vormen: 
Aad Weijers! 16 goeie toto voorspellingen en 28 bonuspunten kwam hij op een totaal van 108 punten! De 
eerste prijs is door het grote deelnemersveld dit seizoen goed voor een bedrag van € 106,25! Gefeliciteerd 

Aad! 

 
Natuurlijk willen we jullie de juiste antwoorden op de open vragen niet onthouden: 
 

1) Op welke plaats eindigt ZAP? 
Dit was plaats 10. Over het algemeen lag het verwachtingspatroon na een sterke voorbereiding iets 
hoger. Slechts vijf goeie voorspellingen van Jacob van Veen, Richard Luik & Aad Weijers, Coby Bruin, 

Claudia vd Wereld en Piet vd Meer. 
 
2) Hoeveel doelpunten scoort ZAP? 
ZAP heeft dit seizoen 45x het net gevonden. De gebroeders Robert zijn voor meer dan 50% 
verantwoordelijk hiervoor. Will van Dijk, Ben vd Bos, Perry Rood, Aad Weijers en Cees Conijn gaven het 
goeie antwoord en scoorden hier 10 bonuspunten mee. 
 

3) Hoeveel doelpunten krijgt ZAP tegen? 
3 doelpunten meer dan het vorige seizoen dus 53. Niemand wist het goed te raden dus er zijn hier geen 

punten mee gescoord. 
 
4) In hoeveel wedstrijden scoort ZAP niet? 
ZAP heeft in vijf van de 26 wedstrijden niet gescoord. Er waren 11 mensen die hier het goeie antwoord 

op wisten te geven. Vijf is sowieso het tovergetal dit seizoen want we gaan hem nog vaker tegenkomen. 
 
5) Hoeveel rode kaarten krijgt ZAP? 
Inderdaad 5! Na wedstrijd nummer vijf tegen FC Den Helder moesten een hoop deelnemers al afhaken 
om deze bonuspunten. Door een uiterst dubieus fluitende leidsman scoorde ZAP deze wedstrijd 3 rode 
kaarten en moest het veld verlaten met acht man. Er werden hier acht goeie antwoorden op gegeven. 
 

6) Welke club eindigt als eerste? 
Assendelft werd dit seizoen kampioen van de tweede klasse. Weinig mensen zagen dit gebeuren. Annet 
Smakman, Michel Hoep, Gerrit vd Weert en kampioen Aad Weijers voorspelden het als enige goed! 
 

7) Welke club eindigt als laatste? 
Dat waren onze bovenburen van FC Den Helder. Door de degradatie is ZAP weer de hoogst spelende 
club uit de regio maar moeten we wel weer een mooie en beladen derby missen. Er werden negen goeie 

antwoorden ingevuld. 
 
8) Wat is het hoogste aantal voor doelpunten in één wedstrijd? 
En jawel dit waren er weer vijf! Liefst 39 goeie antwoorden op deze vraag! ZAP flikte dit kunstje drie 
keer. Bij SVW ’27 uit (3-5) en thuis tegen Spirit ’30 (5-0) en de Kennemers (5-1). 
 

9) Wat is het hoogste aantal tegen doelpunten in één wedstrijd? 
Natuurlijk wederom vijf! Bij FC Uitgeest werden we vernederd en kregen we de ene na de andere 
schitterde goal om de oren. 17 mensen deden hier de juiste voorspelling. 
10)Op welke plaats staat ZAP halverwege? 
Met slechts twee teams onder ons stonden we op een dramatische 12e positie. Dit had aan het einde 
van het seizoen nacompetitie betekent. Niemand van de 85 deelnemers voorspelden dit goed. 

 

11)Wie wordt de topscorer van ZAP dit seizoen? 
Kalvin of Malvin? Dat was de vraag. 46 mensen kozen Kalvin en werden hierdoor 5 punten rijker. Kalvin 
schoot er dit seizoen 16 in en werd hiermee tweede op de topscoorders lijst van de competitie. Helaas 
heeft Kalvin te kennen gegeven volgend seizoen in zijn woonplaats Leeuwarden te gaan voetballen voor 
FVC. Heel veel succes Kalvin en we zullen je goals gaan missen! 
 
 



12)Welke speler pakt de meeste kaarten (geel + rood)? 
Na het afscheid van Ruud vd Meer moesten veel mensen een andere keuze maken dit seizoen. In veel 
gevallen betekende dit dat alleen de voornaam uitgegumd moest worden en een andere naam kreeg. 
Toch wist Malvin Robert met twee rode en acht gele kaarten deze twijfelachtige titel voor zich te 

winnen. Er waren zeven personen die dit goed hadden gezien en vijf bonuspunten verzamelde. 
 
13)Wie wordt er speler van het jaar? 
Tot de laatste wedstrijd spannend maar ook hier scoorde Kalvin Robert het beste. Nipt voor Nick 
Broersen en Joost Boerman zal zijn foto worden vereeuwigd in de ZAP kantine. Er waren 27 mensen die 
dit al verwacht hadden. 
 

Wij willen als ZAP selectie alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun deelname! We kijken uit naar 
het volgende seizoen en hopelijk doen jullie allemaal weer mee aan dit bloedstollend spannende spel!! 
 
 
 

TOTO uitslag 
        

             Naam:     Punten:     Naam:     Punten: 

1 Aad Weijers 

 

108 

 

40 Ruud van der Meer 2 70 

2 Jacob van Veen 
 

103 
  

Stephan Privee 
 

70 

3 Marco Berbée 
 

101 
  

Rob Brouwer 
 

70 

4 Gerrit van der Weert 96 
  

Cor Wijnker 
 

70 

5 Cees van der Wereld 95 

  
Jari Conijn 

 

70 

 
Jos Tiebie 

 
95 

  
Roy Leunissen 

 
70 

 
Mark van Woesik 

 
95 

  
Jacqueline Kuiper 

 
70 

8 Ellen van der Wereld 93 
  

Cobie Bruin 
 

70 

 

Piet van der 
Meer 

 
93 

  
Leo Vaars 

 
70 

10 Stefan Hoep 
 

91 
  

Jim Kuiper 
 

70 

11 Gé van der Meer 

 

90 

 

50 Richard Beelen 

 

68 

 

Aad van der 
Meer 

 

90 

  
Roy van der Meer 

 

68 

 
Cees Conijn 

 
90 

 
52 Richard Luik & Aad Weijers 68 

14 Claudia van der Wereld 86 
  

Marijke Tiebie 
 

68 

15 Michel Hoep 
 

85 
 

54 Ruud Roemer 
 

65 

 
Ed van der Pol 

 
85 

  
Lia Hoep 

  
65 

 
Paul Raateland 

 
85 

  
Mike Vink 

 
65 

18 Marit Conijn 
 

83 
  

Theo Bloothoofd 
 

65 

 
Will van Dijk 

 
83 

  
Berend Zuidema 

 
65 

 

Will van der 
Meer 

 
83 

  
Huib Heemskerk 

 
65 

 
Loet Verbruggen 

 
83 

 
60 Johan Schouwvlieger 63 

22 Joya, Wendy & Murielle 81 
  

Rowdy van der Reep 63 

23 André Dobbe 
 

80 
  

Linda van der Wereld 63 

 
Steef vd Tuin 

 
80 

  
Tim Kuip 

  
63 

 

Annet Smakman 

 

80 

  
Ossip Wijnker 

 

63 

26 John Wijnker 
 

78 
 

65 Jan Norder 
 

60 

 
Bart Davids 

 
78 

  
Rob Hoep 

 
60 

 
Emmy van der Meer 78 

  
Bas van der Wereld 60 

 
Ismay Kuiper 

 
78 

  
Ben vd Bos 

 
60 

30 Henk Scholten 
 

76 
  

Jord van der Pol 
 

60 

31 Robin Schouwvlieger 75 
  

Ruud van der Meer 1 60 

 
André Tielens 

 
75 

 
71 ZAP B1 

  
58 

33 René Hoep 
 

73 
  

Mats Dekker 
 

58 

 
Dyllan Kuiper 

 
73 

  
Paul Smit 

 
58 

 
Erik de Wit 

 
73 

 
74 Bert Blank 

 
55 

 
Joost Boerman 

 
73 

  
Jean Michel Rijken 

 
55 

 
Nick van der Wereld 73 

  
Laura van den Berg 55 

 

Louis 
Verbruggen 

 

73 

 

77 Piet Rotteveel 

 

53 

39 Sandra Schouwvlieger 71 
  

Henk Smakman 
 

53 

      
79 Wout Meskers 

 
50 

       
Devlin van den Bosch 2 50 

      
81 Thera Conijn 

 

48 

      
82 Perry Rood 

 
45 

      
83 Ton van Zanten 

 
43 

       
Devlin van den Bosch 1 43 

      
85 Nick Pieter Broersen 35 

           



 
 
 
 

Nieuws van de H.B.G. Veiling (Heel Breezand Geeft) 

Zoals u al eerder heeft kunnen vernemen hebben ZAP en de St. Janskerk de handen in één geslagen en 
organiseren op zaterdag 24 september a.s. een veilingavond: De HBG veiling.  
Vele van ons weten al wat zo'n veilingavond inhoud maar voor de nieuwkomers onder ons even een korte 
uitleg. Een maand van tevoren krijgt iedereen een brief met daarbij een opgave formulier. Hierop kan men 
aangeven wat men eventueel voor goederen/diensten wil schenken die geveild kunnen gaan worden. De 

goederen dienen op de dag van de veiling aangeleverd te worden. 
Op zaterdagavond om klokslag 20.00 uur zullen de ervaren veilingmeesters van start gaan met het veilen 
van de aangeboden artikelen/diensten. Aan het eind van die avond hopen wij een mooi bedrag opgehaald te 
hebben waarmee wij zowel ZAP als de Kerk blij mee kunnen maken. 
Wij streven ernaar een zo gevarieerd mogelijke catalogus samen te stellen maar dat kan alleen met uw 
hulp! Heeft u een hobby of talent waar u (in bijvoorbeeld  een workshop) meer mensen mee wil laten 
kennismaken? Biedt het dan de veiling aan! 

Maakt u bijvoorbeeld de beste appeltaart van Breezand? Biedt het (op afroep) aan! 
Heeft u zin om een avond voor iemand of voor meerdere personen te koken? Leuk om te verkopen! 
Zou u willen aanbieden om  voor iemand het gras te maaien, klusjes te doen of babysitten. Doen! 
Kaartjes voor een voetbal/tennis wedstrijd. Altijd leuk! Elk initiatief op sportief gebied is welkom! 
Maar ook de volgende artikelen doen het altijd goed op de veiling:  
Speelgoed, gereedschap, kaas, kunst, plant, levensmiddelenpakket, taart, taartbon, slagersbon, bioscoop- 
theaterbon of een staatslot.   

Gebruik uw fantasie en bedenk wat een aantrekkelijk artikel zou kunnen zijn. 
De veilingavond wordt onder het genot van een drankje en een hapje altijd als gezellig ervaren en wij 
hopen dan ook vele van jullie te mogen begroeten! 
Zet deze datum in uw agenda: zaterdag 24 september 20.00 uur! 
 
Bestuur HBG Veiling 

 
 

 
Laatste krant 

Dit was de laatste ZAP krant van dit seizoen. Dank aan het LOLA team, alle nieters en verzamelaars, 

bezorgers en alle overige vrijwilligers die elke week mee helpen om een prachtig krantje bij u op de mat te 

(laten) bezorgen! Wij wensen alle vrijwilligers en ZAPPER’s alvast een heerlijke zomer toe! 

 

 
 

 

 

 

 
 


