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December 2017

Van het bestuur

Agenda

December is halverwege, code rood is alweer in het
land geweest met als gevolg een wit landschap.
Het voetbalseizoen in volle gang met de
JO11-1 als najaarskampioen.
De JO15-1G de zwaarste training van het seizoen
gehad, daar lees je verderop meer over.
Sinterklaas allang weer het land uit en Kerst staat voor
de deur. Dan volgt oud en nieuw ook al snel en zijn we
weer in het nieuwe jaar 2018 beland.
Een nieuw jaar met ook weer nieuwe kansen voor SVA.
Samenwerken met NL-Doet, de voetballers die
kampioen worden, of niet, de tennissers weer van start
met de competitie, de darters die nog harder gaan
oefenen.
Wij hopen ook in het nieuwe jaar alle leden op de club
te zien, misschien zijn er nog goede ideeën om nog
meer leden op de club te krijgen, die horen wij dan
graag.
Maar vooral wensen wij jullie een heel gezond, gezellig
en sportief Nieuwjaar en we hopen jullie allemaal
6
januari
te
kunnen
begroeten
op
de
nieuwjaarsreceptie!

6 januari
19 januari
16 februari
23 maart
9 en 10 maart
1 april

: 16:00 uur nieuwjaarsreceptie
: 20:00 uur Klaverjassen
: 20:00 Klaverjassen
: 20:00 Klaverjassen
: NL Doet
: opening tennisbanen

Wist je dat...













JO11-1 najaarskampioen zijn geworden?
Wij de jongens en meiden hiermee willen
feliciteren!
Je voor 31 december moet op zeggen als
je volgend seizoen niet meer wilt
tennissen?
De nieuwjaarsborrel van SVA op 6 januari
staat gepland vanaf 16:00?
Om 15:00 uur de traditionele wedstrijd
weer wordt gespeeld?
Of de ouder-kind wedstrijd doorgaat nog
onzeker is?
Tijdens de kerstvakantie er geen
voetbaltraining wordt gegeven?
8,10 en 11 januari de trainingen weer van
start gaan?
Je nu al kan opgeven voor de NLdoet
2017 op 9 en 10 maart? Wij rekenen op
een grote opkomst, want vele handen
maken licht werk.
De competitie teams tennis zijn
ingeschreven?
De herinneringen verstuurd zijn voor
betaling van de contributie? Betaal je het
snel?

Uitnodiging

Nieuwjaarsreceptie Sportvereniging
Abbenes
6 januari om 16:00 uur in de kantine

Nieuwe tenues 1e elftal
Het is je vast niet ontgaan: het eerste elftal is in het nieuw gestoken door shirtsponsors DR Staal en Oosterhof
Totaalbouw. In de kleedkamers werden de tenues overhandigd aan het team en er werd een mooie teamfoto
gemaakt, waarna de shirts in de praktijk kon worden gebruikt door de enthousiaste spelers. Het spel van de heren
kreeg direct een positieve impuls door de nieuwe kleding, want de wedstrijd werd met 3-2 gewonnen!
Wie zijn de shirtsponsoren?
Danny Hartevelt is onder de naam DR Staal actief als ZZP-er, waar hij allerlei werkzaamheden uitvoert voor
verschillende bedrijven. Van vloer(herstel)werkzaamheden tot aanbrengen van wegbelijning tot verhandeling van
metaalproducten: DR Staal gaat geen klus uit de weg!
Met Oosterhof Totaalbouw is Robin Oosterhof enkele jaren geleden begonnen met zijn eigen bedrijf en eigenlijk dekt
de naam van zijn bedrijf de lading van wat hij doet: alles in de bouw! Nieuwbouw, timmerwerken, verbouwen,
onderhoud, renovatie en aanbouw: heeft u iets te klussen, neem dan vooral contact op met Oosterhof Totaalbouw!
Tel: 06 50 24 39 54 / Email: OosterhofTotaalbouw@ziggo.nl

Zaterdagavond 25 November 2017
Eindelijk was het dan zo ver, het dart toernooi van 2017 vond plaats. De datum was deze keer voldoende ver van te
voren aangekondigd en dat was te merken ook , het was volle bak. Er waren nog mensen die mee wilden doen ,
maar we zaten vol. Iedereen had er zin in en was keurig op tijd. Er waren 3 poules met mannen en 1 poule met
vrouwen. We speelden 301 en dubbel uit. Degene die eerste werd in elke mannen poule, mocht door naar de finale.
Bij de vrouwen stond Erika van Eenennaam (Jansen van meisjes naam ) te gooien en net
als haar zusje kan je zien dat het winnen bij hun in het bloed zit. Ze liet geen spaan heel van haar tegenstanders.
Één voor een gooide ze ze van het bord af. Alle wedstrijden gewonnen. Dus er stond weer een kampioen in de SVA
kantine! De trotse vader Rob Jansen, die zoals altijd weer achter de bar stond om alle mensen van een hapje en
een drankje te voorzien glom van oor tot oor. Ja wat wil een vader nog meer?
Bij de mannen was de strijd nog iets groter, daar waren dus 3 poules. En alleen de winnaars mochten naar de
finalen om het daar tegen elkaar uit te vechten. In die finale stonden Gert-Jan Meier, Jeroen Schmohl en Remco
Tegeder. Gert-Jan ging ijzersterk van start in de finale poule; hij liet meteen zien dat er geen ruimte voor twijfel
was wie deze strijd zou winnen. In de voorrondes had Gert-Jan ook al niets verloren en dat was hij nu ook niet van
plan. Met alleen maar gewonnen partijen en een gemiddelde van ver boven het landelijke gemiddelde, won hij de
eerste prijs bij de heren.
Het was jammer dat de kampioen van 2016 Menno Vermeere niet mee kon doen,
want de dartfans hadden natuurlijk graag gezien dat hij zijn titel zou verdedigen.
Maar omdat er zo veel inschrijvingen waren voor het toernooi, offerde Menno en
Victor zich op om te helpen om de avond in goede banen te leiden.
Top gedaan mannen, bedankt!
Zo stond Rob Jansen ook niet alleen achter de bar, maar met zijn
sidekick Hans Bezemer. Ja laat die twee maar draaien, die krijg je niet gek.
En Nel Dekker verzorgde ook weer zoals zo vaak op dit soort gelegenheden voor
de lekkere hapjes en snacks.
Zonder deze mensen is zo`n avond niet te doen, bedankt allemaal !!
Ik vond het een zeer geslaagde avond, die we zeker gaan herhalen.....
alleen moeten we die microfoon misschien afpakken van die vent die dacht dat hij op de kermis stond ;)
Tot de volgende keer,
Groet van Bart Verdel

WINTER-TRAINING
Afgelopen maandag 11-12-2017 hebben we de zwaarste training gedaan van het seizoen de
meeste kinderen waren er om de training mee te doen. Dit is de foto van voor de training.

Wat hebben we allemaal gedaan? Eerst even opwarmen

Daarna nog een paar oefeningen, tuurlijk zijn het allemaal engeltjes TOCH??????

en wie mocht er natuurlijk niet ontbreken? De hoofdtrainer van de avond ………….
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