
WATSKEBURT 
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2016” 

Zondag 28 augustus 2016 

De eerste dag van het toernooi zit erop en er zijn al heel 
wat punten gemaakt; 434 games in 51 sets van de 36 
gespeelde wedstrijden wel te verstaan. Maar het is pas 
een fractie van de 661 wedstrijden die deze week 
gespeeld zullen worden.  
Kortom het toernooi komt op gang: De sponsoren 
nemen hun plekje in op het park en ook met de verkoop 
van lootjes voor Het Vergeten Kind is het begin gemaakt.  
De ToCo  is nog fris en fruitig en beschikbaar voor  
vragen en suggesties.  
 
En tot die tijd…. 
 
 
Cleo, Melissa, Caroline 
Bart, Bas en Arnoud 
 
 
 

Van de commissie Weersverwachting 

Warm! Maar met 
temperaturen rond de 23 
graden prima uit te houden 
op de baan 

Kijktips voor vandaag 

15.00 uur/ GD8 35+ 

12.00 uur/ HE-D 

Peter van Veen en Muti van Engelen 
vs Voorzitter de Gruijter en Els Dorst 

Robin Jongejan vs Sam Bank 

Tennis Feitjes… 

* De term deuce komt van het 
Franse "Deux Joue", wat nog 
"twee te spelen" betekent.  
* De telling 15-30-40 uit 
Frankrijk komt en dat 
hiermee de punten van het spel 
aangegeven werden op een 
klok. De klok werd in vier gelijke 
stukken verdeeld om de vier 
punten aan te geven die per 
game gewonnen moeten 
worden. De wijzer werd dus 
eerst bij de 15 gezet, daarna bij 
30, dan bij 45 en tenslotte bij 
60. 45 werd later in 40 
veranderd waarschijnlijk omdat 
het makkelijker te roepen was. 
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Woordje van onze sponsor  

 

Elwin Giel, eigenaar van The 
Penthouse en al meer dan 20 jaar 
tennisliefhebber vertelt graag 
over The Penthouse: "Ons 
gebouw is gebaseerd op het 
beroemde Flat Iron Building uit 
New York. Een internationale 
wereldplek op 135 meter hoogte, 
met een adembenemend 
uitzicht, tot 45 kilometer ver. The 
Penthouse is niet alleen een 
uitstekend restaurant, maar 
heeft ook drie stadsbalkons voor 
prachtige foto's van het uitzicht 
en zelfs appartementen en 
studio's om te overnachten. Veel 
gasten zijn verbaasd als ik ze 
vertel dat het hoogste restaurant 
van Nederland gewoon in Den 
Haag ligt! 
 
Als échte tennisfan vind ik het 
belangrijk om betrokken te zijn 
bij het Van Gisbergen Open 2016. 
Het is altijd bijzonder om zoveel 
bestaand en nieuw talent samen 
te zien. En fantastisch 
om binnenkort een aantal 
deelnemers te verwelkomen in 
The Penthouse! 
 
Om het Van Gisbergen Open 
2016 het gevoel van The 
Penthouse mee te geven hebben 
we een bijzondere actie bedacht 
voor alle bezoekers van het 
toernooi. Ik zal nu nog niet teveel 
verklappen, onze poster is 
binnenkort te zien op het terrein. 
Misschien mogen we u dan 
binnenkort verwelkomen in The 
Penthouse - op onze kosten!" 

Tips van de Coach 

Coach Cleo vertelt over het dubbelspel 
In het dubbelspel kun je elkaar coachen en feedback geven. In 
zijn algemeenheid is het doel van coachen om het 
zelfvertrouwen te verhogen. Dan heb je namelijk de grootste 
kans dat je partner het volgende punt zo goed mogelijk speelt. 
Dit houdt in dat als je maatje een goede bal heeft geslagen, dat 
je dit als het ware uitvergroot door hier een compliment voor te 
geven (direct: “Wat een geweldige forehand!”, indirect: “Hoe 
lukt het jou toch telkens om die forehand zo geweldig te 
spelen?”). Als je maatje een mindere bal slaat of zelfs een fout 
maakt, probeer hier luchtig op te reageren en te benadrukken 
wat hij wel goed heeft gedaan (“Jammer, goed je best gedaan!”). 
Spelers verschillen in de mate waarin zij het prettig vinden om 
tijdens wedstrijden met elkaar te praten. Probeer hier over te 
communiceren en hier afspraken over te maken. 
  



Zondag 28 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 

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 

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! 

RASHID, 4 JAAR 
Igor is nog maar 3 maanden, David is net 10 jaar, Eva 12 en 
Rashid is pas 4 jaar. Om uiteenlopende redenen, die soms 
maar moeilijk zijn te bevatten, verblijven ze noodgedwongen 
samen met 33.000 kinderen in sobere opvanglocaties. Ieder 
vergeten kind heeft zijn eigen verhaal. Tijdens de Week van 
het Vergeten Kind vertellen we hun verhalen en vragen wij 
extra aandacht voor hun situatie. Aandacht van de politiek, 
beleidsmakers, media en van het Nederlandse publiek. En dat 
allemaal om een bijdrage te leveren om hun kwaliteit van 
leven te verbeteren. Want geen enkel kinderleven hoort zo te 
beginnen. 

• Er al 9 ballen over het hek zijn 
geslagen op de eerste dag 

• De eerste 100 lootjes zijn al 
verkocht 

• Folkert naar de baan komt om te 
spelen zonder z’n tennisschoenen. 

• Er 2 spelers gisteren hun eerste 
toernooiwedstrijd ooit hebben 
gespeeld 

• Het een feest is om de gezelligheid 
van Elly weer op het park te 
hebben 

 

Wist je dat… 


