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Van de wedstrijdleider
Open Abbenes klaar voor de start!
Dit jaar wordt het 31e open toernooi georganiseerd bij
Sportvereniging Abbenes.
Met een nieuwe hoofdsponsor Vleeschhouwerij De Scharrelaer.
We hebben weer veel categorieën en nog meer wedstrijden. Alles
in poules ingedeeld want de commissie is zo geroutineerd dat er
een nieuwe uitdaging aangegaan moest worden.
Er zijn weer een paar avonden gepuzzeld, gepland en geschoven
maar het is weer gelukt!
Naast de organisatie van het echte toernooi staat de OTC ook
garant voor een dosis gezelligheid, gekkigheid en een natje en een
droogje. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers binnen de vereniging die
willen koken of extra bardienst draaien. Zonder deze mensen zou
er geen toernooi zijn!
De deelnemers aan het toernooi komen uit de Haarlemmermeer en
een ruime cirkel daar omheen. Oude vertrouwde deelnemers maar
ook nieuwe namen.
Plaatsingslijst is bekend, de wedstrijden zijn bekend en als je wilt
weten wie er wanneer speelt, kijk dan even op toernooi.nl. en alle
andere activiteiten in beeld en tekst kan je volgen via de website
van SVA www.svabbenes.nl en
Facebook facebook.com/abbenesopentoernooi.
Het is een vol programma dus we hopen op droog en beetje warm
weer zodat het helemaal succesvol wordt.
Al weer een kleine traditie is dinsdag Duitse Avond en komen Hans
und Gretel het park weer bezoeken.
Op donderdagavond 8 juni organiseert de toernooi commissie ook
weer de inmiddels beroemde pubquiz onder bezielende leiding van
Dick van ’t Riet. Thema dit jaar is: 100%NL. Inschrijven kan in
teams van 2 tot 6 personen. Meld je aan via otc@svabbenes.nl en
je krijgt een bevestiging van inschrijving.
Ook leden van SV Abbenes doen mee, kom ze aanmoedigen! Het
toernooi is van 3-11 juni er is drinken en er is eten en een hoop
gezelligheid.

Agenda
3-11 juni
25 juni

: Open toernooi
: Rabobank Sponsorfietstocht

Wist je dat...
 13 mei de afsluiting voor de jeugd was
 Er een heerlijke BBQ is georganiseerd
 20 mei het bedrijvenvoetbaltoernooi is
geweest
 Dit ook weer zeer succesvol was met als
afsluiting een BBQ.
 Het 1e op plaats 7, het 2e op plaats 2,
JO13-1G op plaats 3, JO11-1 op plaats 4 en
JO11-2 ook op plaats 7 is geëindigd in de
voetbalcompetitie.

Sponsoren van SVA

BEDANKT

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.

Rabobank Sponsorfietstocht zondag 25 juni
Ook
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.
Op zaterdag 16 september wordt er bij LTC Lisse een
gezellig klaverjas -// bridge-tennistoernooi
bridge
georganiseerd.
3 rondes klaverjas – tennis
of
3 rondes bridge – tennis.
Aanwezig 10.30 uur met een kopje koffie en lekkers.
Aanvang spelen: 11.00 uur.
We spelen rondes van 40 minuten.
Tussen de middag wordt er een heerlijke lunch door
Baan 18 verzorgd.
Prijsuitreiking ± 16.30 uur.
Inschrijving € 15,- pp(betaling bij inschrijving).
Aanmelden bij:
Jolanda van Eijk
jolanda@pioenieren.nl of 06-36539958
Of
Bij Jolanda van Kesteren
kesteren58@zonnet.nl of 06-51929271
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