
 
SVA Bedrijventenniscompetitie 2019 

 
De gezellige en sportieve afsluiting van de werkweek tijdens het     
           zomerseizoen: de SVA bedrijventenniscompetitie!! 

 
In 2019 wordt op vrijdagavond de SVA bedrijventenniscompetitie voor de 13e keer 
georganiseerd bij Sportvereniging Abbenes (SVA). Deze competitie is uitermate geschikt 
voor bedrijven- en vrienden-teams. Naast vooral gezelligheid gaat het er natuurlijk wel 
om wie er met de grote wisselbeker naar huis gaat!  
 
De bedrijvencompetitie is speciaal voor bedrijven- en vriendenteams in het leven geroepen 
om sportief de week af te sluiten op de tennisbaan. Ieder team bestaat minimaal uit twee 
personen, maar meer mag altijd. Er wordt 10 vrijdagavonden gespeeld, van half mei tot 
medio september, waarbij tijdens de zomervakantie een pauze wordt ingelast. Teams 
spelen meestal 7-8 van de tien avonden, per avond twee partijen van 1 uur. Er wordt 
gespeeld van 18.00-22.00, voorafgaand en tussendoor kan er gegeten en gedronken worden 
op het park. De competitie is een mooie manier om collega's op een andere manier te 
leren kennen. Er is plek voor zowel heren-, dames- als gemend dubbelteams. 
 
Alle voordelen nog eens op een rijtje:  
- Gemakkelijk bereikbaar vanaf snelwegen A44 en A4 (splitsing A44 en A4 bij Nieuw-
Vennep) en voldoende (gratis) parkeergelegenheid. 
- Sportief teamuitje voor slechts €50,-- per team (waarin minimaal 2 en geen maximum 
aan verbonden is). Tevens is er geen niveau aan verbonden; iedereen mag en kan 
meedoen. 
- Shirts kunnen gesponsord worden, maar iedereen kan ook in zijn/haar eigen kleding 
komen meedoen. 
- Elke avond verzorgen wij een maaltijd voor een kleine prijs.   
- De competitie telt een aantal trouwe teams die al heel lang meedoen, maar er is nog 
plek voor nieuw animo. 
 
Speeldagen 
U speelt op 7 van de hieronder genoemde data en altijd op de laatste avond: de 
finaleavond. U kunt bij inschrijving verhinderingen opgeven per team.  
14 juni, 21 juni, 28 juni  
5 juli, 12 juli, 19 juli 
26 juli of 16 augustus (afhankelijk van het aantal verhinderingen) 
23 augustus, 30 augustus 
6 september (slotdag) 
 
Speeltijden 
Er wordt (in principe) gespeeld van: 

18.00 – 19.00 uur 
19.00 – 20.00 uur 
20.00 – 21.00 uur 
21.00 – 22.00 uur 

 



Vragen? 
Heeft u nog vragen dan zijn wij graag bereid deze toe te lichten, bel met  
Chantal van der Luit (06-38165854). Meer informatie kunt u aanvragen bij: 
tennis@svabbenes.nl 
 
Enthousiast geworden? 
Vul dan het bijgaande inschrijfformulier in. Eén formulier per team.  

 
 

Inschrijfformulier Bedrijven Tenniscompetitie 2019 
 
Ja, wij schrijven ons in voor de bedrijven tenniscompetitie van seizoen 2019. 
 
 
Bedrijfsnaam:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Naam team:  …………………………………………………….. (indien gewenst) 
 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode:  ………………………….. Plaats:  ………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………… 
 
E-mail:   ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Verhinderingen ………………………………………………………………………………………………….. 
 
(max 2 avonden): ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Handtekening: …………………………………………………….. 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Een team bestaat uit twee personen, maar er mogen meer mensen deelnemen als spelend 
teamlid. U kunt dus met 6 collega’s of meer inschrijven en onderling uitmaken wie er 
wanneer speelt. 
 
 

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 18 maart 2019!  
 
U kunt dit formulier sturen naar: 
Sportvereniging Abbenes 
p/a Van Voorstlaan 17  
2157 PM Abbenes 
 
Of e-mailen naar: tennis@svabbenes.nl 
 
U krijgt van ons een bevestiging van inschrijving. 


