
WATSKEBURT 
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2016” 

Vrijdag 2 september 2016 

 
Vandaag een versie van de Watskeburt met weinig 
woorden. We sparen onze krachten voor de editie van 
morgen en laten vooral de beelden spreken dit keer…  
 
De Toco: Melissa, Bas, Caroline, Arnoud, Cleo en Bart  
 

Van de commissie Weersverwachting 

Het zou droog blijven...  

Kijktips voor vandaag 

20.30/ HD 4 

Sander van Exsel en Mark Hollander 
vs Boudewijn vd Bosch en Maarten 
de Visser 

Tennis Feitjes… 

- Tennis werd eerst met de 
blote hand gespeeld. 
Het racket kwam pas later. 

- Het oudste toernooi ter 
wereld is Wimbledon. De 
kampioenschappen werden 
voor het eerst in 1877 
gespeeld, waar de basis voor 
de huidige regelgeving van 
de sport gelegd werd.  
 

19.30 uur/ DD2 

Melissa Boers en Kim Rus vs 
Francoise Grindou en Florentine 
Molkenboer-Schneider 



Vrijdag 2 september 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tips van de Coach 
Coach Cleo geeft nog wat mentale tips 
 
Merk je dat je je tijdens de wedstrijd te veel bezig houdt met (de 
gevolgen) van het eindresultaat? Stel een procesdoel! Bij een 
procesdoel bepaal jij wat je gaat doen of wat voor jou belangrijk is 
om een goed niveau te halen. Dit zijn doelen waar je maximale 
controle over hebt en waardoor je je aandacht gaat richten op de 
tennishandeling. 
 
Mocht je spanning ervaren tijdens je een wedstrijd, dan kun je je 
focussen op je ademhaling om je spanning te verlagen. Dit kan je 
doen door voor de wedstrijd of het spelen van een punt een aantal 
keer bewust 3 seconden in te ademen en 3 (of meer) seconden uit 
te ademen. Door een aantal keer rustig in en uit te ademen kun je je 
niveau van spanning verlagen en richt je ook je aandacht! 
 

Hebben jullie al 
een foto 
gemaakt met 
het Penthouse 
uitzicht om kans 
te maken op 
een diner? 

Let er wel op 
dat je je haar 
niet in de fik 
steekt... 


