
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2017” 

Donderdag 31 augustus 2017 

Weersverwachting 

Donderdag tot zaterdag: 
De temperatuur daalt wat, 
maar het wordt ook droger. 
Af en toe een bui, maar 
tussen de druppels door kan 
er prima getennist worden!  

We zijn bijna op de helft van het toernooi en 
hebben al heel wat moois voorbij zien komen op 
de banen. Mooie outfits, mooie uitspraken, 
mooie ballen en mooie wedstrijden natuurlijk. 
Vandaag laat het mooie weer ons daarentegen 
even in steek, maar dat compenseren we dan 
maar met veel gezelligheid in het clubhuis, wat 
zonnige versieringen en leuke potjes op de baan 
(binnen of buiten). Fijn dat iedereen zo flexibel is 
en er geen punt van maakt als er een wedstrijd 
verzet moet worden of binnen gespeeld wordt. 
Veel dank daarvoor!   
     Groet de ToCo 

Wist je dat… 

- De band op dinsdag zo 
onder de indruk was van 
de zomerse petjes, dat ze 
er een mee kregen?  

- Ons clubhuis inmiddels 
een ware jungle 
geworden is? 

- Er helden zijn die in het 
voorweekend 3 potjes per 
dag spelen en ze ook nog 
alle drie winnen ? (Eline 
Post) 

- Er spelers zijn die denken 
dat de Grand Slam regels 
voor de laatste set (2 
games verschil) hier ook 
gelden  

- Sommige spelers meer 
tijd op de bank 
doorbrengen dan op de 
baan 
 
 

Van de commissie 

Hebben jullie onze 
sponsoren al gezien?  
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Woordje van een sponsor 

BURO BAST architectuur is een 
architectenbureau met als motto 
'samen ontwerpen'. Wij werken aan 
zeer diverse opgaves, van een een 
interne verbouwing van een 
appartement 
tot aan de transformatie van een 
kantoorpand naar woningen. En 
van een dakopbouw om een 
woning te vergroten, tot aan de 
herbestemming van een 
tuindersbedrijf in co-creatie met de 
omwonenden. 
Maar de benadering van de opgave 
gaat altijd uit van een intensieve 
samenwerking met de 
opdrachtgever en andere 
betrokken partijen. 
  
Door goed te luisteren en samen te 
schetsen, kan ik snel doorgronden 
wat belangrijk is voor een 
opdrachtgever. Zo werken we toe 
naar een passend ontwerp. Daarna 
zorgen we voor een uitwerking in 
een bouwplan en begeleiden we de 
bouw. 
  
Sponsor van Gisbergen open 2017 
Als actief tennisser en BusinessClub 
bij Thor vind ik het erg leuk om, na 
vorig jaren, wederom dit mooie en 
drukbezochte toernooi aan het 
einde van de zomer te sponsoren. 
Om mijn ontwerpen te laten zien 
en nieuwe contacten te leggen, zal 
ik op zaterdagmiddag 3 september 
van 13.00 tot 17.00 zelf aanwezig 
zijn in een stand. Kom gerust even 
langs om wat projecten te bekijken, 
kennis te maken en vragen te 
stellen! 

Naast Haag West Nieuws en De Schevingse courant (zie vorige 
editie van de Watskeburt) schreef ook De Wassenaarse Krant over 
ons toernooi! (klein beetje overdrijven over het deelnemers aantal 
kan geen kwaad) 
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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 

Koop de hele week voor 2 
euro lootjes bij de 
wedstrijdtafel ,maak kans op 
prachtige prijzen en steun 
Het Vergeten Kind 
 
 
 
 

Woensdag 30 augustus 
Mooie wedstrijden en nog 
steeds lekker eten.  
 

Donderdag 31 augustus 
Het dak gaat er af met DJ 
Stan Lee! 
 

Vrijdag 1 september 
Zet maar vast met grote 
letters in de agenda; Vrijdag 
= Feestavond 
 

Zaterdag 2 september 
* Kids-day met leuke 
activiteiten voor de kleintjes 
zoals schminken en een 
luchtkussen! 
 
* De volwassenen genieten 
van een heerlijk lounge 
muziekje met een live Jazz 
trio 
 

Zondag 3 september 

Finales! 

Loterij voor Stichting Het Vergeten Kind 

Heb je al 
een lootje 
gekocht? 


