
 
SVA Bedrijventenniscompetitie 2017 

 

De gezellige en sportieve afsluiting van de werkweek tijdens het     
           zomerseizoen: de SVA bedrijventenniscompetitie!! 

 
In  2017 wordt op vrijdagavond de SVA bedrijventenniscompetitie voor de 11e keer 
georganiseerd bij Sportvereniging Abbenes (SVA). Deze competitie is uitermate geschikt 
voor bedrijven- en vrienden-teams. Naast vooral gezelligheid gaat het er natuurlijk wel 
om wie er met de grote wisselbeker naar huis gaat!  
 
Er is nog plaats voor een paar extra teams, dus weet je nog iemand/leuk team?  
Promoot dan deze bedrijventenniscompetitie.  
 

De opzet is:  
 Er wordt gespeeld op 10 vrijdagavonden van 18.00 uur tot 22.00 uur. 
 Locatie: de gravelbanen van Sportvereniging Abbenes (Haarlemmermeer-Zuid). 
 Een (bedrijfs)team bestaat uit twee personen maar de combinatie hoeft niet iedere 

wedstrijd/speeldag gelijk te zijn! U speelt 7 van de 10 avonden.  
 Iedere speeldag waarop u bent ingedeeld speelt u 2 partijen van één uur. 
 U komt uit tegen andere bedrijven uit de regio.  
 HD, DD en GD spelen door elkaar in één competitie. 
 Reclame op shirts mag….. Tennisschoen zijn verplicht. 
 Elke avond verzorgen wij een eenvoudige maaltijd voor en kleine prijs.   
 Het inschrijfgeld per team is € 50,00. 
 SVA zorgt voor de ballen, wedstrijdleiding en een gezellige afsluitende avond met 

buffet en prijsuitreiking van de bedrijventenniswisselbokaal! Deze bokaal is nu in 
handen van ‘Stukadoorsbedrijf Pieterse’.  

 

Speeldagen 
U speelt op 7 van de hieronder genoemde data en altijd op de laatste avond: de 
finaleavond. U kunt bij inschrijving verhinderingen opgeven per team.  

o 2 juni    
o 16 juni      
o 23 juni 
o 30 juni       
o 14 juli 
o 21 juli      
o 18 augustus     
o 25 augustus 
o 1 september 
o 8 september (finale avond, alle teams spelen!!) 

 

Speeltijden 
Er wordt (in principe) gespeeld van: 

18.00 – 19.00 uur 
19.00 – 20.00 uur 
20.00 – 21.00 uur 
21.00 – 22.00 uur 

 



Vragen? 
Heeft u nog vragen dan zijn wij graag bereid deze toe te lichten, bel met Ria Vermeere 
0252-544603. (Meer) informatie kunt u aanvragen bij: bedrijvencomp@svabbenes.nl 
 

Enthousiast geworden? 

Vul dan het bijgaande inschrijfformulier in. Eén formulier per team.  

 
 

Inschrijfformulier Bedrijven Tenniscompetitie 2017 
 
Ja, wij schrijven ons in voor de bedrijven tenniscompetitie van seizoen 2017. 
 
 
Bedrijfsnaam:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam team:  …………………………………………………….. (indien gewenst) 
 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:  ………………………….. Plaats:  ………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………… 
 
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Verhinderingen ………………………………………………………………………………………………….. 
 
(max 2 avonden): ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………………….. 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Een team bestaat uit twee personen, maar er mogen meer mensen deelnemen als spelend 
teamlid. U kunt dus met 6 collega’s of meer inschrijven en onderling uitmaken wie er 
wanneer speelt. 
 
 

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 1 maart 2017!  
 
U kunt dit formulier sturen naar: 
Sportvereniging Abbenes 
p/a Van Voorstlaan 17  
2157 PM Abbenes 
 
Of mailen naar: bedrijvencomp@svabbenes.nl 
 
U krijgt van ons een bevestiging van inschrijving. 


