
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2017” 

Zondag 3 September 2017 

Weersverwachting 

Zondag 3 september. 
Stralend weer. Perfect voor 
een finalepartij op de baan, 
of langs de baan. Soms is er 
misschien wat verkoeling 
nodig in de schaduw of aan 
de bar.  

Kijktips voor vandaag 

11.00 uur 

13.00 uur 

Finale DE-A 
Sanne Jansen vs Regina Balcune 

Finale HE – A 
Romano Frantzen vs Tom Smit 

Het was een volle week. Vol met enthousiaste 
deelnemers (798 in totaal!), vol met prachtige 
spannende en soms iets minder spannende 
wedstrijden. Met nog een groot aantal sterke en 
aan elkaar gewaagde finalisten tegenover elkaar 
vandaag. En het was ook een week vol  
entertainment, feest en gezelligheid. Dinsdag 
waren er de heerlijke klanken van Basic Swing 
Jazz, donderdag draaide DJ StanLee ons allemaal 
warm en vrijdag ging het dak eraf met DJ Steve 
Verm en de coole saxofonist Wouter Kiers. Het 
clubhuis staat nog na te trillen. Zie ook verderop 
in deze Watskeburt foto’s van de week.  
Al met al kijken wij als wedstrijdleiding terug op 
een mooi toernooi en  een sportief hoogtepunt 
van het tennisseizoen. De zomer heeft zich 
eindelijk laten zien. Tot volgend jaar! 
 
De ToCo 
Arnoud, Bart, Caroline, Cleo en Melissa 
  

Van de commissie 

Wie gaat er met deze 
schitterende felbegeerde beker 
vandoor vandaag? 
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Woordje van een sponsor 

Welkom bij Kruid & Druif in Den 
Haag: een winkel waar je terecht 
kan voor alle soorten en zelf te 
bereiden Aziatische maaltijden. 
Indonesisch, Japans, Thais, Chinees, 
Vietnamees, noem het, Marloes & 
Erik leveren het! Zowel op 
relationeel als zakelijk vlak is ze met 
Erik een match made in heaven. Hij 
is een echte ondernemer en zij richt 
zich vooral op de marketing en sales. 
Uiteraard is de gedeelde factor 
lekker eten en drinken. Dit alles 
brengen ze samen tot uiting in hun 
eigen zaak. Toen ze startten met het 
idee van Kruid & Druif waren ze pas 
een jaar bij elkaar, het bleek al snel 
een enorm succes. 
De winkel biedt talloze opties om 
een overheerlijke oosterse maaltijd 
op tafel te toveren. Ten eerste kan 
je zelf aan de slag gaan met een 
uitgebreid maaltijdpakket. Met het 
bijgevoegde recept en alle 
ingrediënten kan jij binnen no 
time een fantastisch Aziatisch 
maaltje op tafel zetten. De tweede 
optie is het zogenoemde 
panklaarpakket. De naam verklapt 
het al: alles in dit pakket is 
voorgesneden. Even wokken et 
voilà… je gekozen gerecht is klaar. 
Heb je helemaal geen zin om zelf te 
koken? Dan is er natuurlijk nog een 
derde optie: take-away. Het ‘zelf 
koken’-pakket, het panklaarpakket 
en de take-away-gerechten worden 
bezorgd door Deliveroo. Overigens 
heeft Kruid & Druif ook een eigen 
mini-market met verse oosterse 
producten. Weet je niet veel van de 
Aziatische keuken? Geen probleem, 
dan voorzien Marloes en Erik je 
graag van advies. 
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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 

Loterij voor Stichting Het Vergeten Kind 
De hele week werden er aan de wedstrijdtafel lootjes verkocht 
voor 2 euro, waarmee je kans maakt op mooie prijzen 
waaronder een overnachting voor 2 personen met intiem 
concert bij Kasteel de Wittenburg. Er zijn nog lootjes 
beschikbaar, dus sla je slag vandaag nog! 
De volledige opbrengst van de loterij (waarin maximaal 400 
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 

Sponsoren 

Ook via deze weg nogmaals dank aan alle sponsoren voor het mogelijk 
maken van het Van Gisbergen Open. Met een extra woord van dank voor 
onze hoofdsponsor Cor van Laar Kozijntechniek. Hopelijk zien we jullie ook 
volgend jaar weer terug, op en langs de baan! 


