
 Dagelijks bulletin van ‘Van Gisbergen Open 2018’ 

Zaterdag 25 augustus 2018 

Weersverwachting 

We verwachten lekker 
tennisweer en mocht er 
onverhoopt een druppeltje 
vallen dan wacht er in het 
clubhuis genoeg lekkers om 
mee op te warmen uit de 
après-ski -shotski.. 
 
Het weer zal dan ook geen 
reden zijn om niet naar het 
park te komen! 

Welkom op De Bataaf en welkom bij het Van 
Gisbergen Open 2018. Na de snikhete voorzomer 
hebben we tijdens het Van Gisbergen open ietwat 
koeler weer gereserveerd. Daar past ons Thema 
‘Après-ski’ natuurlijk  prachtig bij. Met meer dan 770 
deelnemers is er weer een vol en sterk spelersveld 
waarmee we het toernooi een succes gaan maken. 
We voegen hier de typsche apres-ski gezelligheid aan 
toe om er een topweek van te maken! 
 
Er is de gehele week ook naast de baan genoeg 
entertainment aanwezig (zie voor alle acts het 
weekprogramma op de volgende pagina) 
Veel plezier deze week op het park, op- en langs de 
baan, aan de bar en op de dansvloer! We zien jullie 
daar!  
 
De toernooicommissie: Arnoud, Bart, Caroline, Cleo, 
Melissa, Tom, Emma en Hannah 

Volg ons op Facebook  en 
Instagram voor het laatste 
nieuws en foto’ s tijdens het 
toernooi! 

Van de commissie 

Wedstrijd van de dag: 
Zondag 25 augustus 15:00 
Jack Haslinghuis vs.  
Levi Bastiaanssen 



Zaterdag 26 augustus 2018 

Weekprogramma 

Heb je ook een idee voor in de volgende Watskeburt? 
Geef het door aan de wedstrijdleiding achter de tafel 
of mail naar vangisbergenopen@gmail.com 

Maandag 27 augustus 
De hele week lekker eten en 
een ontspannen sfeer 
 

Dinsdag 28 augustus 
Test je kennis bij een 
pubquiz (vanaf 19.30) 
 

Woensdag 29 augustus 
Mooie wedstrijden en nog 
steeds lekker eten.  
 

Donderdag 30 augustus 
Het dak gaat er af met 
Zhingg, kom je beste pasjes 
showen! 
 

Vrijdag 31 augustus 
Zet maar vast met grote 
letters in de agenda; Vrijdag 
gaan we los tijdens een 
apres ski party met DJ en 
Wouter Kiers op z’n sax. 
 

Zaterdag 1 september 
* Kids-day met allerlei 
sporten  voor de kleintjes 
waaronder boogschieten! 
 
* De volwassenen kunnen 
genieten van het soul and 
listening duo 
 

Zondag 2 september 
De titels gaan 
verdeeld worden op 
de finaledag! 

Esther Vergeer Foundation 
Het goede doel dat Thor de Bataaf in 2018 steunt  
is de Esther Vergeer Foundation.  
Tijdens je inschrijving voor het van Gisbergen toernooi heb je en 
donatie kunnen doen. 
 
De Esther Vergeer Foundation maakt gewoon sporten op een 
gewone vereniging mogelijk voor kinderen met een 
lichamelijke beperking. Gewoon sporten is niet 
vanzelfsprekend voor kinderen met een lichamelijke 
beperking. Door de Esther Vergeer Foundation kunnen 
kinderen genieten van sport in verenigingsverband. Net als 
ieder ander kind!  
Voor meer informatie kijk op www.esthervergeerfoundation.nl 

Hoofdsponsor DVDW advocaten 
‘DVDW Advocaten is een groeiend, middelgroot commercieel 
advocatenkantoor met vestigingen in Den Haag en Rotterdam. Wij 
staan zakelijke opdrachtgevers bij zoals beursgenoteerde 
ondernemingen, ondernemers en DGA’ers, non-profit organisaties, 
overheden en vermogende particulieren. Van overnames, 
herstructureringen en faillissementen tot complexe erfrechtelijke 
kwesties, van vastgoedgerelateerde zaken tot arbeidsrecht. Als 
advocaat maar zeker ook als ondernemend adviseur. 
  
Wat ons enthousiasmeert en drijft, is de liefde voor onze professie. 
Onze aanpak is niet traditioneel zoals het tennisspel van Stan 
Wawrinka, maar doortastend en betrokken zoals het spel van 
Roger Federer. Net als Raphael Nadal anticiperen wij op wat 
komen gaat en gaan wij door waar anderen opgeven. En vooral: 
wij kijken verder, verder dan een mooie winner of een ace. Winst 
van de wedstrijd is het doel. DVDW levert dienstverlening met een 
helder spelplan tegen redelijke tarieven. 
  
Net als op de tennisbaan zijn wij als advocatenkantoor fanatiek en 
gepassioneerd in wat wij doen en willen wij altijd het beste uit 
onszelf halen. Met als leidraad: Respect all, fear none! Daarom 
hebben wij gekozen om het Van Gisbergen Open 2018 te 
sponsoren. Toch één van de mooiste tennistoernooien in Den 
Haag! 


