
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2016”

Zaterdag 27 augustus 2016

Weersverwachting

Het wordt 26-28 graden en er 
is een mix van zon, 
stapelwolken en 
sluierbewolking. Later op de 
dag neemt de bewolking toe 
en in de late middag en in de 
avond is er kans op onweer

Kijktips voor vandaag

10.00 uur/ HE-A 35+
Mark Ekkers vs 
Arno vd Helligenberg

13.00/ GD 7

15.00 uur/ DE-F

Dickson Chia en Tanja Mol vs 
Maarten en Evelyn Hijink

Shirley Haak vs 
Margot Lohman

Welkom op ons gezellige park en welkom bij het Van 
Gisbergen Open. Met ruim 775 deelnemers is er een vol en
sterk spelersveld dit jaar. Daardoor is het natuurlijk wel een
beetje passen en meten om alle partijen ingepland te krijgen
en we vragen hiervoor jullie begrip. Maar wij als
toernooicommissie (de ToCo) laten ons niet afschrikken en
staan klaar om jullie een week vol sportiviteit, gezelligheid en
toptennis te bezorgen met natuurlijk een drankje en een
dansje tussendoor. Zie hiervoor het programma verderop in 
deze editie. 

Verder houden we jullie via dit dagelijks bulletin, maar ook
via onze Facebooksite en natuurlijk www.toernooi.nl op de 
hoogte van wat er op het park en op de baan gebeurt. Kom
je iets tegen wat ook zeker het vermelden waard is, geef het 
dan aan ons door! We zijn te herkennen aan onze oranje
polo’s en/of shirts en donkerblauwe truien. 

Veel plezier op en naast de baan!

Arnoud, Bart, Bas, Caroline, Cleo en Melissa
Wist je dat…

* Het record van 
meeste tennisballen in een hand 
staat op 22! Dit lukte Silvo
Sabba (Italiaans) in Pioltello, 
Italië op 11 september 2012.
* Het record van 
meeste tennisballen in de mond 
van een hond staat op 6 stuks. 
Augie, een golden retriever uit 
Dallas, Texas pikte op 6 juli 2003 
met zijn mond zes tennisballen 
op.

Van de commissie…

http://www.toernooi.nl/
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Er zijn nog geen foto’s van dit jaar, vandaar deze vrolijke compilatie
van de vorige editie. 

Woordje van onze sponsor 
Kruid en Druif

Tips van de Coach

Zin om Aziatisch te koken? 
Kom een keer langs bij 
Kruid & Druif, dat is onze 
winkel op de Frederik 
Hendriklaan (Den Haag) t/o 
de Albert Hein.
Bij ons kies je een Aziatisch 
gerecht. Je krijgt alle 
ingrediënten mee, precies in 
de juiste hoeveelheid, met 
een duidelijk geschreven 
recept. Super makkelijk, 
alles in één tasje. En om het 
af te maken: bij elk gerecht 
hebben wij een perfect 
bijpassende wijn. Bij de 
wedstrijdtafel heb je, als het 
goed is, een flyer van Kruid 
& Druif gekregen. Met deze 
flyer krijg je 20% korting op 
je aankoop! Kom snel langs!
Voor nu wensen wij jou een 
sportief toernooi toe met 
gezelligheid en mooie 
resultaten! 

Hartelijke groet van 
Marloes & Erik

Vandaag geeft Coach Cleo tips over de service,

een mooi onderwerp om de week mee te beginnen…

Vasthouden van het racket: de grip van je racket kun je het 
beste losjes vasthouden, stel je voor dat je grip een klein 
vogeltje is dat je natuurlijk niet dood wilt knijpen, maar ook 
niet weg wilt laten vliegen. Door het racket los vast te 
houden, kun je meer ontspannen zwaaien en daardoor 
meer vaart in de bal krijgen.

Tijd: neem altijd ruim voldoende tijd voor je service, zeker 
tussen de 1e en 2e service in. De service is de enige slag van 
het tennisspel waarbij je niet snel hoeft te reageren op de 
aankomende bal van de tegenstander. Gebruik de tijd in je 
voordeel door rustig te gaan klaarstaan, even adem te halen 
en je te concentreren op de bal.



Zaterdag 27 augustus 2016

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

Maandag 29 augustus
Veel tennis al vanaf 16.00 uur

Dinsdag 30 augustus
Vanaf 20.00 Live muziek van 
Basic Swing Jazz

Woensdag 31 augustus
Tennissen, borrelen, lootjes
kopen…

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

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 bij Kasteel de Wittenburg! 
De volledige opbrengst van de loterij (waarin maximaal 1000 
lootjes worden verkocht) gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. 

Deze stichting zet zich in voor kinderen met (soms heftige) 
geestelijke littekens die noodgedwongen niet thuis opgroeien. 
Kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of 
gevlucht zijn. Zij leven noodgedwongen in opvangcentra met 
minimale speelmogelijkheden en beperkte traumabegeleiding in 
een vaak sobere leefomgeving. De Stichting Het Vergeten 
Kind verbetert de leef- en speelomgeving, zodat de 
kinderen binnen de veilige muren van de opvang kunnen spelen, 
bewegen en ontspannen. Daarnaast organiseert de stichting 
activiteiten en evenementen die deze kinderen weer even laten 
lachen en genieten.
Voor meer informatie kijk op www.hetvergetenkind.nl

Heb je onze 
sponsoren al gezien?


