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Van de voorzitter 

Inbraak kantine 
 
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord: eind maart is er ingebroken op verschillende plaatsen in Abbenes. Onze kantine is 
helaas ook doelwit geweest van de inbreker, met een koevoet is geprobeerd in te breken bij de voordeur. Dit lukte niet, 
waarna bij een andere deur een ruit is ingegooid. Binnen heeft de dief twee laptops buitgemaakt en de kassalade 
meegenomen, die uiteraard geen geld  bevatte (de kassaomzet wordt nooit in de kantine bewaard). Al met al een hoop 
schade dus, voor een zeer magere buit. Door het voorval zijn we nu noodgedwongen op zoek naar een vervangende 
laptop! Heeft u toevallig nog een oude laptop waar u niets mee doet? We horen het graag van u. Ook als u iets heeft 
gezien of gehoord, dan hopen we dat u zich bij ons (of de politie) meldt! 
 

Wist je dat... 
 

 Ria nog steeds niet hersteld is van 
haar operatie? 

 Wij haar langs deze weg nogmaals veel 
sterkte en beterschap wensen. 

 De tennislessen weer zijn begonnen. 
 Er mensen gezocht worden om 

bardienst te draaien tijdens het open 
toernooi? 

 Zowel overdag als in de avond nog 
plekken beschikbaar zijn. 

 Als je zin hebt je je kan aanmelden 
via het secretariaat. 

 Het thema van de pubquiz 100%NL is. 
 Zonder input het lastig is om een 

nieuwsbrief te maken. 
 Annelies een limonade ongeluk met 

haar laptop heeft gehad. 
 Hierdoor Hannelore de nieuwsbrief 

heeft gemaakt. 
 De nieuwsbrief er daarom iets anders 

uitziet. 
 

Agenda 
 
13 mei   : BBQ voetbal jeugd en ouders 
20 mei  : Bedrijventoernooi 
4-11 juni : Open toernooi 
25 juni  : Rabobank Sponsorfietstocht 
   
 

Nieuwsbrief 

Topprestaties 
De voetballers van SVA zijn aan het einde van het seizoen beland, 
terwijl de tennissers pas net zijn begonnen: tijd om de balans op te 
maken en vooruit te kijken! Twee teams kwamen dit seizoen héél 
dichtbij een titel. Abbenes 2 eindigt het seizoen op een fraaie tweede 
plek, na lang uitzicht te hebben gehad op het kampioenschap. 
Abbenes JO13 kwam zelfs nog dichterbij, in een beslissende laatste 
wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. Het publiek stond in grote getale 
langs de lijn, maar de jongens en meiden onder leiding van Gerrit 
Gravesteijn konden de voorsprong in de wedstrijd nét niet lang 
genoeg vasthouden voor de titel. Erg jammer, maar dit is een 
prestatie om ontzettend trots op te zijn!  
 
Evenementen 
De periode eind mei/begin juni brengt altijd drukke dagen met zich 
mee op de vereniging! Het Bedrijventoernooi staat dit jaar gepland 
op 20 mei en het belooft wederom een gezellige sportdag te worden 
(met de nog gezelligere BBQ als afsluiting)! Nu duimen dat de 
weergoden een beetje meewerken! Dat doen we uiteraard ook voor 
het ‘Vleeschhouwerij De Scharrelaer Open Abbenes 2017’ 
(waarschijnlijk de langste toernooititel van Nederland), dat 
plaatsvindt van 5 t/m 11 juni.  
 
Vrijwilligers 
Beide evenementen worden uiteraard weer georganiseerd 
vrijwilligers, die ik via deze weg ontzettend wil bedanken voor hun 
inzet - net als alle andere vrijwilligers die tijdens het gehele jaar 
actief zijn voor de club. Tegelijkertijd kunnen we best nog een aantal 
extra vrijwilligers kunnen gebruiken. Er is altijd wel een klus(je) te 
doen op of voor de vereniging en met zoveel verschillende kennis en 
kunde onder onze leden, kan iedereen iets waardevols toevoegen! 
Meld je dus vooral aan om de positie van SVA als sportend hart van 
het dorp te behouden! 
 
Ik zie jullie allemaal in elk geval de komende maanden graag weer 
terug op of langs de velden! 
 
Sportieve groet, 
Rick Krenn 



 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laatste wedstrijd JO
gewonnen worden om kampioen te worden. 
spannende wedstrijd te
kant waren gespannen tot de laatste minuut
hadden het zelfde gevoel. 
genoeg
zijn, zo ook de coach. En omdat coach 
nam hij d
teleurstelling al snel vergeten. Tot volgend seizoen!!

 
 
 

Het 31e Open Tennis Toernooi heet dit jaar 
Vleeschhouwerij De Scharrelaer Open Abbens 2017. 
Dit is onze nieuwe hoofdsponsor waar we ontzettend 
blij mee zijn. Zin om mee te doen met ons gezellige 
toernooi? Inschrijven kan nog tot 21 mei. 50+ en 
overdag tijd? Dan hoef je geen lid te zijn van de 
KNLTB. Inschrijven kan via toernooi.nl.
tennissen? Publiek is altijd welkom en die week kan 
je bij SVA ook lekkere broodjes en maaltijden 
krijgen. 

Bestuur      
Voorzitter  Rick Krenn  
Secretaris  Hannelore Vermeere 
Penningmeester  Hanita Ruijgrok  
Coördinator Tennis   Ria Vermeere  
Coördinator Voetbal Rob Jansen  
Coördinator Dart  Bart Verdel  
 

Het voetbalseizoen voor het 
eerste zit erop. 
geëindigd
topscorelijst:

Vrijspelen app voor 
tennis 
 
Wist je dat er een 
vrijspelen app voor de 
seniortennisleden is? Als 
je ook graag in deze app 
wilt om verzoekjes te 
versturen of iemand zin 
heeft om te tennissen 
stuur dan even een mail 
met je 06 nummer en het 
verzoek om je toe te 
voegen aan de vrijspelen 
app naar Marga Opstal 
marga.opstal@hccnet.nl 
en het wordt geregeld. 
 

  

 

 
Laatste wedstrijd JO-13G1, wat was het spannend. Er moest 
gewonnen worden om kampioen te worden. Het was een sportieve en 
spannende wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys
kant waren gespannen tot de laatste minuut, 
hadden het zelfde gevoel. Helaas werd het 2
genoeg om kampioen van het seizoen te worden
zijn, zo ook de coach. En omdat coach Gerrit Gravesteij
nam hij de jongens en meiden mee naar Mc Donalds, daar werd de 
teleurstelling al snel vergeten. Tot volgend seizoen!!

 
 
 
 
 

Rabobank Sponsorfietstocht zondag 25 juni
 
Ook dit jaar heeft SVA zich weer ingeschreven 
voor de Rabobank fietstocht. Fietst u graag? 
Fiets 25 juni dan een rondje op naam van SVA 
en verdien wat euro
hierbij geldt alle beetjes helpen. Voor meer 
informatie kijkt u op de w
vragen aan onze penningmeester.

Open Tennis Toernooi heet dit jaar  
Open Abbens 2017. 

Dit is onze nieuwe hoofdsponsor waar we ontzettend 
mee te doen met ons gezellige 
kan nog tot 21 mei. 50+ en 

overdag tijd? Dan hoef je geen lid te zijn van de 
KNLTB. Inschrijven kan via toernooi.nl. Kan je niet 
tennissen? Publiek is altijd welkom en die week kan 

e broodjes en maaltijden 

      
  
 0252-422788 

 0252-544805 
 0252-544603 / Marja Witte  0252-685686 
 0252-544648/ Hans Bezemer 
 0252 545886 

Website 
Telefoon
Bankrekening
 
Kopij  
 

Het voetbalseizoen voor het 
eerste zit erop. En zijn als 7e 
geëindigd met de volgende 
topscorelijst: 

Onze nieuwe grounds(wo)man!
 
In de vorige nieuwsbrief hadden wij nog een 
dringende oproep geplaatst voor een nieuwe 
groundsman voor de tennisbanen. 
Inmiddels hebben wij een vervanging gevonden 
voor onze voormalige baanbeheerder Ben 
Brand: onze eigen bestuurssecretaris, 
Hannelore Vermeere, heeft de taken van 
groundsman (of grounds
op zich genomen. Met de aanstelling van 
Hannelore komt er ook een stukje 
clubgeschiedenis om de hoek kijken, 
Hannelore treedt hiermee in de voetsporen van 
haar opa, die ruim 30 jaar geleden
groundsman actief was bij SV Abbenes. Terug 
naar het nu: onder toeziend oog van Ben heeft 
Hannelore in recordtijd de nodige 
voorbereidingen getroffen om de banen 
speelklaar te maken; vanaf 2 april lagen de 
velden er weer piekfijn bij en kon het eerste 
balletje geslagen worden! 
We zijn nog aan het onderzoeken of SV 
Abbenes als eerste vereniging een 
groundswoman heeft, maar zijn hoe dan ook 
ontzettend blij met de inzet 
 

13G1, wat was het spannend. Er moest 
Het was een sportieve en 

Rijnsburgse Boys. De mensen langs de 
 zelfs de tegenstanders 

Helaas werd het 2-2 en dat was net niet 
om kampioen van het seizoen te worden. Maar trots mogen ze 

Gerrit Gravesteijn apetrots was 
e jongens en meiden mee naar Mc Donalds, daar werd de 

teleurstelling al snel vergeten. Tot volgend seizoen!! 

  

Rabobank Sponsorfietstocht zondag 25 juni 

ok dit jaar heeft SVA zich weer ingeschreven 
voor de Rabobank fietstocht. Fietst u graag? 
Fiets 25 juni dan een rondje op naam van SVA 
en verdien wat euro’s voor de clubkas. En ook 
hierbij geldt alle beetjes helpen. Voor meer 
informatie kijkt u op de website of u kunt dit 
vragen aan onze penningmeester. 

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

  : secretariaat@svabbenes.nl 

Onze nieuwe grounds(wo)man! 

In de vorige nieuwsbrief hadden wij nog een 
dringende oproep geplaatst voor een nieuwe 
groundsman voor de tennisbanen.  
Inmiddels hebben wij een vervanging gevonden 

ormalige baanbeheerder Ben 
Brand: onze eigen bestuurssecretaris, 
Hannelore Vermeere, heeft de taken van 
groundsman (of groundswoman, in dit geval) 
op zich genomen. Met de aanstelling van 
Hannelore komt er ook een stukje 
clubgeschiedenis om de hoek kijken, want 
Hannelore treedt hiermee in de voetsporen van 

ruim 30 jaar geleden ook als 
groundsman actief was bij SV Abbenes. Terug 
naar het nu: onder toeziend oog van Ben heeft 
Hannelore in recordtijd de nodige 
voorbereidingen getroffen om de banen 

elklaar te maken; vanaf 2 april lagen de 
velden er weer piekfijn bij en kon het eerste 
balletje geslagen worden!  
We zijn nog aan het onderzoeken of SV 
Abbenes als eerste vereniging een 
groundswoman heeft, maar zijn hoe dan ook 
ontzettend blij met de inzet van Hannelore! 


