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Welkom of welkom terug op ons gezellige park bij het 
Van Gisbergen Open 2016. Er is het afgelopen weekend 
volop getennist en we kunnen met recht zeggen dat de 
kop eraf is! Het buitje van gisterenmorgen heeft het park 
een beetje opgefrist en we gaan vanaf nu een stralende
week tegemoet (ook wel lekker na het vele water van 
vorig jaar). Het programma van de week is vol, zowel op 
als naast de baan dus er is voldoende te beleven. Kom
gezellig naar ons park en geniet van je potje, van het 
kijken naar een potje of van een potje bier na afloop. 

De Toco
Cleo, Melissa, Caroline
Bart, Bas en Arnoud

Van de commissie Weersverwachting

21 Graden en droog met een
lekker zonnetje dat zich zo 
nu en dan even achter een
wolkje verschuilt. Prima 
tennisweer. 

Kijktips voor vandaag

20.00 uur/ HE 35+ D

17.00 uur/ DE-A

Frank Fritsch vs Emmanuel Jacob

Sanne Jansen vs Francoise Grindou

Tennis Feitjes…

- De naam tennis is afgeleid van 
het Franse woord "tenez!" – in 
het Nederlands: "pak aan!! (de 
bal)!
- De term "Love" die vaak 
gebruikt wordt voor 0, niet 
komt van het Franse 'l oeuf (ei, 
is de vorm van de 0), maar uit 
de Engelse uitdrukking waarin 
"love" wordt gebruikt om "niets 
" aan te geven

19,30 uur/ DE-C
Cynthia Duyvestijn vs de jarige (!) 
Suzanne van Stratum
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Woordje van onze

hoofdsponsor

"De toernooi commissie heeft 
ons gevraagd om een stukje te 
schrijven over ons bedrijf en onze 
producten.

Echter , dit "Dagbulletin" dient 
ons inziens te gaan over tennis 
en het van Gisbergen Open , dus 
wij weten onze plaats en kijken 
net als u graag naar de 
wedstrijden en genieten van de 
sportieve sfeer. Na afloop van 
dit toernooi nodigen wij u graag 
uit om eens bij ons binnen te 
lopen indien u plannen heeft om 
verbeteringen aan te brengen 
aan de buitenzijde van uw 
woning.

Maar voor nu heel veel sportief 
plezier.

Cor van Laar

Tips van de Coach
Coach Cleo vertelt over de materiaalkeuze om het optimale uit uw spel te halen

Een tennissnaar heeft veel invloed op uw tennisspel. Als u al veel 
controle haalt uit uw tennisracket en u wilt wat meer power erbij 
krijgen, dan kunt u uw tennissnaar met wat minder kilo's bespannen 
en dan haalt u uit uw tennissnaar meer power. Andersom kan het 
natuurlijk ook. Wanneer uw tennisracket voor veel power zorgt en u 
mist wat controle, dan bespant u uw tennisracket met 
wat meer kilo's, zodat u meer controle uit uw tennissnaar
kunt halen. U moet hierbij wel altijd rekening houden 

welke tennissnaar u hier voor gebruikt.

Het bladformaat van een tennisracket is de oppervlakte van het 
snarenbed. Het wordt uitgedrukt in cm² of in inch², waarbij 1 inch² = 
6,45 cm². Meestal is het zo dat de power of slagkracht van een 
tennisracket evenredig is met het bladformaat; hoe groter het 
bladformaat hoe meer power & kracht een tennisracket genereert. 
Hoe kleiner het bladformaat, hoe meer balcontrole u heeft.



Vanaf vandaag verzorgt Andermanskeuken een heerlijk wok-
menu op het park. Maar wist u ook dat het een leuk restaurant is 
voor ontbijt en lunch, en dat er veel cateringmogelijkheden zijn?
Voor meer informatie zie www.andermanskeuken.nl of ga langs 

op Frederikstraat 56
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Weekprogramma

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

- Er zondag 3 wedstrijden zijn gespeeld die per stuk meer dan 3 
uur hebben geduurd? De DE-F Lieke Schreuder en Lindy Zijlstra 
spannen toch wel de kroon met 7-6 6-7 7-6 uiteindelijk in het 
voordeel van Lieke

- Er ook een bijzondere heren dubbel werd gespeeld. Vader en 
zoon Van Der Enden tegen vader en zoon Spaans, de 
spanjaarden wonnen

- We erg trots zijn op alle kampioenen van Leimonias afgelopen 
week die ook meedoen aan het Van Gisbergen Open!

- Maar het hierdoor wel een uitdaging is geworden om 
wedstrijden in het voorweekend te plannen

Wist je dat…

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 15.30 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

http://www.andermandskeuken.nl/
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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


