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Agenda 
 
14 juli   bedrijvencompetitie tennis 
21 juli   bedrijvencompetitie tennis 
18 augustus  bedrijvencompetitie tennis 
25 augustus  bedrijvencompetitie tennis 
30 augustus  start training voetbal jeugd 
31 augustus  start training voetbal senioren 
1 september  bedrijvencompetitie tennis 
2 september  start bekerwedstrijden 
8 september  bedrijvencompetitie tennis 
13 september ladies night tennis 
22 september vriendjes en vriendinnetjes 
tennismiddag 

Kind-ouder toernooi 
Zaterdagochtend 3 juni stonden, ondanks de regen, om 
10.00 uur 7 kinderen met hun ouder klaar om lekker te 
tennissen. Na een half uurtje wachten konden we op baan 3 
en 4 gaan spelen. We hebben een paar wedstrijdjes 
gehouden waarbij een ouder met haar/zijn kind tegen een 
andere ouder met haar/zijn kind speelde. Er waren mooie 
rally’s te zien van de ouders en kinderen. De andere 
kinderen konden met het ballenkanon onder leiding van 
Chantal aan de gang. Na een korte pauze met limonade 
hebben de kinderen en de ouders nog de snelheid van hun 
service kunnen meten. Na afloop hebben de kinderen nog 
een ijsje gekregen en konden zij voldaan naar huis.  
Op vrijdagmiddag 22 september wordt een vriendjes en 
vriendinnetjes tennismiddag georganiseerd. Meer 
informatie volgt nog. 
 

Wist je dat... 
 

 Edo 10m3 vuil heeft weggehaald uit de 
puin en gravel bak? 

 Wij vrijwilligers zoeken voor de grote 
najaar schoonmaak eind augustus? 

 Marja helaas heeft aangegeven te 
willen stoppen en dat er hierdoor een 
vacature vrijkomt in het bestuur voor 
coördinator tennis?  

 Wij het op prijs stellen als je je 
schoenen schoon stampt voor je de 
kantine in gaat? Dit een hoop 
schoonmaakwerk scheelt 

 De bomen langs de tennisbaan flink 
gesnoeid zijn? 

 

Nieuwsbrief 

Ladies Night op 20 juni 
Op dinsdagavond stonden 18 dames te trappelen om de 
strijd tegen elkaar aan te binden. Een aantal dames was 
al in tropische sferen of fantasiekleding. Eerst een kopje 
koffie en wat lekkers erbij om genoeg energie voor de 
wedstrijden te hebben. Het werden weer gezellige 
wedstrijden, soms op het scherpst van de snede. In totaal 
zijn er 3 rondes van 30 minuten gespeeld en na afloop 
zijn. Onder het genot van een hapje en een drankje 
werden de lootjes voor de door de huurdersvereniging 
beschikbaar gestelde prijzen getrokken. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bijlage 

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/vacant 
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 
 

Keeperskamp voor Thijs en Merlijn 
 
Zaterdag 17 en zondag 18 juni hebben Thijs en Merlijn 
(de 2 keepers van het E-elftal) 2 volle dagen 
keeperstraining gekregen op de velden van VV Kolping 
boys. 2 dagen lang keepers-, loop- en coördinatie-
training. Met name zondag was een zware dag. De zon 
scheen volop en met spierpijn in de benen van de dag 
ervoor hebben deze 2 kanjers het maar mooi wel 
volgehouden. Ze gaan er vol tegen aan in het nieuwe 
seizoen.  
 

Hoe is het onze tennissers vergaan in de 
voorjaarscompetitie? 
 
De voorjaarscompetitie is al even achter de rug en 
iedereen maakt zich al op voor de zomervakantie. 
Diverse van onze leden zijn al fanatiek in de diverse 
toernooien gedoken om de vorm vast te houden voor 
de najaarscompetitie die in september weer gaat 
beginnen. Rest mij nu nog een korte resumé te geven 
van de resultaten van onze voorjaarscompetitie. 
 
Onze vrijdagavond heren wilde graag een klasse 
hoger tennissen en dit verzoek was door de KNLTB 
gehonoreerd. De mannen hebben zich goed staande 
gehouden en zijn in de einduitslag in de middenmoot 
terecht gekomen. De vrijdagavond dames hebben 
pieken en dalen gekend en zoeken nog naar een 
training mentale weerbaarheid maar toch ook in de 
einduitslag een goede middenmoter geworden. Dan 
onze zaterdagteams, het mixteam 17+ kende zeer 
veel blessures en heeft veel gebruik moeten maken 
van invallers en hier en daar door de blessures een 
opgave moeten doen. Zij zijn dan ook helaas 
onderaan de lijst geëindigd. Ons zaterdag mix-team 
35+ heeft een behoorlijk seizoen gedraaid en ook zij 
zijn in de middenmoot geëindigd.  
 
Dan als laatste het team met de beste prestatie, de 
woensdagavond dames. Die hebben het erg goed 
gedaan en zijn met hun team op 2 punten achter de 
koploper geëindigd, een prachtige tweede plaats 
voor hun.  
Wij feliciteren alle teams met hun prestaties, 
wensen de geblesseerde speler veel beterschap, de 
toernooigangers veel succes en last but not least een 
hele fijne vakantie iedereen. 
 
Tot in september dan starten we weer met twee 
vrijdagteams en één zaterdagteam 
 
 

Brandslag 

Met regelmaat worden de brandslanghaspels 
nagekeken en gekeurd. Bij iedere controlemoet 
er een nieuwe verzegeling aan de slang worden 
bevestigd omdat deze dan verbroken blijkt te 
zijn van de brandslang die bij de kleedkamers 
hangt.  

De verzegeling zit niet voor niks aan de slang. Er 
is gevaar voor legionella besmetting als de slang 
wordt gebruikt.  

Ook als er brand ontstaat, wat nooit te hopen is, 
en de slang is niet verzegeld, dus niet 
goedgekeurd en de brandslang doet het daardoor 
niet naar behoren kunnen we ook problemen 
krijgen met de verzekering dat zij niets 
uitkeren.  

Ook kost het iedere keer opnieuw geld om de 
verzegeling er weer op te laten maken. Graag 
zouden wij willen weten wie toch iedere keer de 
brandslanghaspel pakt en dat diegene zich dan 
meldt om de kosten te betalen.  

Wij verzoeken jullie vriendelijk van de 
brandslanghaspel af te blijven. Nu zit er weer 
een nieuwe verzegeling omheen, wij gaan er 
vanuit dat deze verzegeling aan het eind van het 
seizoen er nog steeds om heen zit. Ook willen we 
jullie vragen om met ons in de gaten te houden 
dat de brandslang alleen bij echte brand wordt 
gebruikt, ook voor jullie eigen gezondheid.  

Met vriendelijke groet, 
Het Dagelijks Bestuur 

 



 

Terugblik op het open toernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het open toernooi is weer succesvol afgerond. In het eerste weekend en het finale weekend was het 
prachtig mooi weer, daartussen wat wisselvallig met wind en regen. Toch hebben we alleen 
dinsdagavond in de hal moeten spelen.  

Alle onderdelen werden in poules gespeeld dus het was een lekker vol en gezellig toernooi. Alles is 
verlopen volgens “de boekjes” zoals men dat noemt. De commissie was moe maar heel voldaan na deze 
week. De deelnemers hebben het erg naar hun zin gehad en daar doen we het tenslotte ook allemaal 
voor  

Ook de pubquiz was een groot succes met 10 teams die deelname, de grootste opkomst tot nu toe.  

Langs deze weg willen we ook alle vrijwilligers die hebben geholpen om het open toernooi weer tot een 
succes te maken heel erg bedanken! 

  


