
WATSKEBURT 
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2016” 

Donderdag 1 september 2016 

We zijn al halverwege het toernooi, dus is het  hoog tijd om de 
commissieleden voor te stellen.  Het team waar jullie het mee 
moeten doen deze week staat onder leiding van 2 Tukkers (een 
klein risico-tje, weten we); Melissa  functioneert als voorzitter 
van de commissie en Bart is de toernooileider. Gelukkig hoor je 
niet aan  hun accent dat ze uit het oooooosten komen.  Dan  is 
er Cleo, die hoort inmiddels bij het Thor-meubilair  en heeft al 
menig avond  haar sexy stem over het park laten schallen.  
Caroline is  er dit jaar ook weer, als je haar gemist hebt, dan zat 
ze waarschijnlijk achter de camera verstopt, of was ze geld aan 
het tellen als penningmeester. Bas is nieuw dit jaar en  heeft 
samen met Arnoud (ook nieuw) met zijn enthousiasme vele 
sponsoren binnengehaald of overtuigd nog een jaartje aan dit 
mooie toernooi bij te dragen.  
 
Natuurlijk is het organiseren van dit toernooi voor jullie een 
life-event. Maar dit jaar zijn er nog een paar voor deze 
commissie; 2 huwelijken (tussen Toco-ers!), 1 baby en een 
nieuw huis staan  voor de deur. Dus een klein bemoedigend 
schouderklopje of huwelijkswijsheidje kunnen  ze wel 
gebruiken. Bier ook… 
 
De Toco: Melissa, Bas, Caroline, Arnoud, Cleo en Bart (vlnr) 
 
 
 

Van de commissie Weersverwachting 

19 tot 22 graden en een 
beetje bewolking. Kan niet 
beter voor een avondje op 
de tennisbaan.  

Kijktips voor vandaag 

21.30 uur/ HE- A 

21.30 uur / GD-2 

Yannick Ebbinghaus  vs  Tom Smit 

Jack en Eva Haslinghaus vs 
Kim Rus en Niels Zijlsta 

Tennis Feitjes… 

- Het aantal tennisbanen op de 
wereld wordt geschat op bijna 
1 miljoen banen. 
- Het oudste toernooi ter 
wereld Wimbledon is. De 
kampioenschappen werden 
voor het eerst in 1877 
gespeeld, waar de basis voor de 
huidige regelgeving van de 
sport gelegd werd.  
 

19.00 uur/ GD-3 
Bas Leeflang en Beau de Smit vs 
Mirjam Haenen en Jurriaan Claasie 
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Woordje over de sponsoren 

 
Het van Gisbergen Open heeft 
verschillende sponsoren die we 
graag aan jullie voorstellen.  
 
In eerdere edities van de 
Watskeburt hebben jullie al 
kennis kunnen maken met onze 
hoofdsponsor Cor van Laar 
Kozijntechniek en met Kruid en 
Druif, Aziatisch koken.  
Maar er zijn veel meer sponsoren 
(zoals je kunt zien in de banner 
hieronder). Daarnaast is er ook 
nog  DJ XLR die zijn tunes 
gisteravond al heeft laten horen. 
Vanavond is hij onder andere ook 
weer te horen. Neem contact 
met hem op als je ook een 
feestje hebt en zoekt naar een 
muzikale omlijsting.   
 
 
 
 
 
 
 
En nieuw dit jaar is Walter 
Benedict, die een prachtig doek 
heeft achter hangen baan C. Op 
Dennenweg 69a zit de leuke 
cafe- bistro waar je terecht kan 
voor lunch of diner. Verkozen tot 
een van de beste borrelplaatsen 
van Den Haag. Zeker een kijkje 
waard!  
 
 
 
 
 
 
 
En binnenkort ook meer over de 
architecten van Buro Bast 

Tips van de Coach 

Coach Cleo geeft vandaag tips over het 
dubbelspel 
 
Het is van belang dat een team een teamgevoel heeft en dit gevoel 
ook uitstraalt. Hoewel je dit zeker niet kunt afdwingen, zijn er wel 
enkele manieren om een teamgevoel te stimuleren. Wanneer teams 
zichzelf gezamenlijke doelen stellen, gezamenlijke normen 
overeenkomen, een duidelijke taakverdeling hebben, opofferingen 
maken (bijv. eerder terugkomen van vakantie, de vorige avond 
vroeg naar bed gaan), dan groeit het teamgevoel. Veel spelers 
vinden het hiernaast prettig om een soort ritueel te hebben na een 
goed gespeeld punt, meestal een ‘high five’ of iets dergelijks. 
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Weekprogramma 

Loterij voor Stichting Het Vergeten Kind 
De hele week worden er aan de wedstrijdtafel lootjes verkocht 
voor 1 euro, waarmee je kans maakt op prachtige prijzen 
waaronder een overnachting voor 2 in Kasteel de Wittenburg .  
De volledige opbrengst van de loterij (waarin maximaal 1000 
lootjes worden verkocht) gaat naar Stichting Het Vergeten Kind.  
 
 
Voor meer informatie kijk op www.hetvergetenkind.nl 

Wist je dat… 

Koop de hele week voor €1 
lootjes bij de wedstrijdtafel, 
maak kans op prachtige 
prijzen en steun Het 
Vergeten Kind! 
 

Donderdag 1 september 
Het dak eraf met DJ Stan Lee 
en DJ XLR 
 
 
 
 

Vrijdag 2 september 
Zet maar vast met 
grote letters in de  
agenda;  Vrijdag = 
Feestavond met 
 DJ Steve Verm  
+ special guest! 
 

Zaterdag 3 september 
- Kids-day met leuke 

activiteiten voor de 
kleintjes zoals schminken 
en een luchtkussen! 

- De volwassenen 
vermaken zich op de 
sponsormarkt waar onze 
sponsoren zich laten zien 
en wellicht wat voor u 
kunnen betekenen 

- Lounge muziek van het 
Tom van der Zaal/Toine 
Scholten Quartet 

 
Zondag 4 september 

    Finales! 
Live muziek van Lorrèn 

 
- Er inmiddels al ruim 8 kilo drop en 7 

kilo spekjes doorheen zijn gegaan? 
- We een hele sheet zouden kunnen 

vullen met deelnemers met een dier 
in hun achternaam? 

- Dit ook kan voor beroepen 
- We overwegen volgend jaar deze 

categorien open te stellen voor 
deelname 

http://www.andermandskeuken.nl/

