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Agenda 
 
1 april   : opening tennisbanen 
13 mei   : BBQ voetbal jeugd en ouders 
4 april  : Start van de competities 
8 mei  : Start tennistraining jeugd 
    Exacte tijd volgt zsm 
 
 
 

 
 
Wist je dat... 

 
 Onze Inge een zilverhaai heeft 

gevonden in de kleedkamers van de 
tennis? 

 Er is ingebroken in de kantine? Er vooral 
veel schade is aangebracht? 

 De tennisbanen weer in orde zijn 
gemaakt? 

 Er een fout in de nieuwsbrief van maart 
stond? Ouder-kind tennistoernooi niet is 
op zaterdagochtend 13 september maar 
op zaterdagochtend 3 juni. 

 We voorlopig een groundsman gevonden 
hebben? Maar mocht u iemand kennen 
die deze taken op zich wil nemen, laat 
het ons weten. 

 De voorbereidingen voor het 
tennistoernooi in volle gang zijn?  

 Dat je je vanaf heden kan inschrijven 
voor dit toernooi op toernooi.nl? 

 Als je tennistraining wilt kan je je weer 
opgeven op de site van 
SimonTennisschool 

 

Nieuwsbrief 

NL doet groot succes 
 
Vrijdagochtend 10 maart om 9 uur: de dames en 1 heer zijn 
binnen. 10 vrijwilligers, oude en nieuwe gezichten, zijn er 
klaar voor om de bar, de keuken en het terras een grote 
voorjaarsschoonmaakbeurt te geven. Van de 10 vrijwilligers 
is er 1 man, hij heeft de onderkant van de overkapping 
schoongemaakt en alles wat erbij hoort. 4 dames storten 
zich op de keuken en de bar, alles wordt weer even lekker 
schoongemaakt. Buiten gaat de rest het geluidscherm 
schoonmaken, terras vegen, meubels worden weer op hun 
plaats gezet en de ramen gelapt. We gaan als een speer, op 
de valreep komt Meerwaarde nog langs met een lekkere 
stroopwafel die we in het zonnetje hebben opgegeten. 
Iedereen bedankt. 
 
Zaterdag 11 maart: De laatste voorbereidingen en afspraken 
werden op vrijdagavond gemaakt. Vanaf half 9 op 
zaterdagochtend druppelden de vrijwilligers binnen. Dit 
waren trouwe NL Doet vrijwilligers maar ook konden we een 
aantal nieuwkomers verwelkomen. Er stonden veel klussen 
op het programma dus startten de verschillende groepjes 
snel met werken. De ene groep nam de tuin onderhanden 
waaronder het snoeien van diverse struiken en het blad 
vrijmaken. Een andere groep heeft de sponsorborden langs 
het voetbalveld een schoonmaakbeurt gegeven zodat ze nu 
weer mooi kunnen blinken in het zonnetje. De laatste groep 
heeft voorbereidingen getroffen voor het komende 
tennisseizoen. Zo zijn de winddoeken en de sponsorborden 
opgehangen en heeft het baanmeubilair een groene zeep 
sopbeurt gekregen. Tussendoor werden de vrijwilligers 
getrakteerd op koffie met de inmiddels traditionele 
appeltaart. Ook kwam Meerwaarde nog langs met een 
verrassing, dit werd zeer gewaardeerd. 
Alle NL Doet vrijwilligers hartelijk dank! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bestuur           
Voorzitter  Rick Krenn   
Secretaris  Hannelore Vermeere 0252-422788 
Penningmeester  Hanita Ruijgrok  0252-544805 
Coördinator Tennis   Ria Vermeere  0252-544603 / Marja Witte  0252-685686 
Coördinator Voetbal Rob Jansen  0252-544648/ Hans Bezemer 
Coördinator Dart  Bart Verdel  0252 545886 

Website  : www.svabbenes.nl  
Telefoon       : 0252-545811 
Bankrekening : Rabo: NL44 RABO 0106 2573 31 
    ING: NL28 INGB 0004 3087 41  
Kopij   : secretariaat@svabbenes.nl 

Seizoen Klaverjassen ten 
einde 

Training van een echte 
internationale trainer  
 
In maart hebben de kinderen van SV 
Abbenes JO13-1G training van Alessandro 
Schoenmaker gehad. Hij is assistent-
trainer van Frank de Boer. Hij heeft veel 
internationale ervaring. Zo heeft hij bij 
topclubs in o.a. Nederland, Engeland, 
Duitsland en Italië gewerkt. Een indruk-
wekkend CV. Op dit moment is hij in 
afwachting van Frank de Boer waar hij 
naar toe gaat om daar dan weer bij aan 
te sluiten. Het was een leuke, gezellige 
maar met name ook fysieke training.  
Ook de mannen van Abbenes 1 hebben 
training gehad van Alessandro. Hoe dit 
heeft uitgepakt heeft lees je hiernaast 
 

Nieuwe 
voetbalmaterialen 

Afgelopen week werd bekend 
gemaakt dat wij €372,85 
krijgen van de Rabobank naar 
aanleiding van de bloeiende 
ledenbankactie. Met de 
opbrengst hiervan, worden er 
extra trainingsmaterialen 
gekocht.  
Stemmers bedankt! 

17 maart was alweer de 
laatste klaverjasavond. Naast 
de gebruikelijke prijzen, zijn 
op de laatste avond ook de 
geldprijzen te verdelen. Wie 
is de beste klaverjasser van 
dit seizoen? Waarbij je 
minimaal 5 van de 6 avonden 
aanwezig moet zijn geweest. 
Het werd een nek aan nek 
race, maar uiteindelijk zijn 
dit de winnaars van het 
seizoen: 
 
1:Bert Mondriaan 
2: Annelies Teunissen 
3: Dick Nederhoff 
4: Ria Witte 

Kagia -  Abbenes  
 
De Abbenesser spelers waren niet met een officiële spelersbus 
naar Lisserbroek gekomen, maar gewoon met eigen vervoer. 
Onder een bewolkte maar droge lucht, werd om half drie 
afgefloten voor de wedstrijd Kagia – Abbenes 1. Binnen één 
minuut had Kagia een prachtige scoringskans, maar gelukkig 
voor Abbenes stonden ze niet zo snel al op achterstand.  
 
Het eerste kwartier speelde Abbenes niet goed, Kagia was 
duidelijk de betere. Langs de lijn werd gezegd dat Abbenes nog 
wakker moest worden. Maar dat werden ze: in de 23ste minuut 
kopte Maus van Tol op de lat en in de 38ste minuut miste ook 
Walter Zaal met een kopbal na een mooie voorzet van Dion van 
den Berg. Het schot van Nick Verdegaal ging op een haar na 
langs de kruising. Kansen genoeg, maar het bleef dus 0–0. Dat 
was tevens de ruststand.  
 
Na de rust ging Abbenes wederom in de aanval. Na vijf minuten 
zeilde het schot van Edo Baars vanaf de middenlijn net langs de 
paal. Maar na enkele minuten schoot Maus van Tol na een vrije 
trap van Dyon van Wieringen als een ware spits de 0–1 binnen. 
Nog geen tien minuten later komt Maus terug van buitenspel en 
de scheidsrechter fluit niet af. De razendsnelle Dyon profiteert 
en tekent op knappe wijze voor de 0–2! ‘Dat gaat lekker’ 
moeten de Abbenessers gedacht hebben, want daarna lieten ze 
zich terugdringen op eigen helft, ook nog met een man minder 
na een gele kaart. En daar profiteerde Kagia van, want het 
werd 1–2 in de 62ste minuut.  
 
Abbenes kreeg daarna nog wel een paar fantastische kansen, 
maar zelfs de prachtigste aanvallen werden niet omgezet in een 
doelpunt.  
 

Kagia was soms ook gevaarlijk, een kopbal in 
de 67ste minuut ging maar net naast het doel, 
waar reservekeeper Jeremy van den Berg 
zich goed weerde. In de 86ste minuut werd 
Maus in het strafschopgebied onderuitgehaald 
en kreeg SV Abbenes een penalty 
toegewezen.  Walter Zaal schoot hem 
koelbloedig in.  
Als afsluiter zetten Dyon en Dion nog een 
mooie aanval op, die door Dion werd 
verzilverd: 1–4!!! Hierna floot de 
scheidsrechter meteen af; het Abbenesser  
elftal kan tevreden op deze derby terug 
kijken en pakte met elkaar nog een biertje in 
de kantine van Lisserbroek. 
 


