
WATSKEBURT 
Dagelijks bulletin van “Van Gisbergen Open 2016” 

Dinsdag 30 augustus 2016 

Wat een prachtige wedstrijden hebben we gezien op het 
park deze dagen. Vol enthousiasme, passie en inzet 
wordt er getennist en er zijn opvallend weinig discussies 
op en naast de baan.  Ook de flexibiliteit van de spelers 
is noemenswaardig ; wij als wedstrijdleiding kunnen 
helaas niet altijd zo flexibel zijn als we graag zouden 
willen omdat het toernooi gewoon stampvol zit  en dan 
is het erg fijn dat daar begrip voor is.  Dank daarvoor! 
Sportiviteit alom!   
 
Vandaag is er voor het eerst live muziek op het park en 
staat de Jazz opstelling Basic Swing op het programma. 
Dat staat garant voor een ontspannen en gezellig 
avondje. Maar ook later in de week is er van alles te 
beleven, zie het programma op de 3e pagina van deze 
Watskeburt voor de details.  
 
Kijk ook zeker even naar onze sponsoren. Cor van Laar, 
de hoofdsponsor  kan wellicht iets betekenen voor  uw 
verbouwing/renovatie, aan de buitenzijde van het huis, 
of de architect van Buro Bast kan u helpen  om uw 
woonwensen  te verwezelijken.  
 
En loop even langs het grote bord van The Penthouse 
vooraan op het park en zie wat er  te winnen valt! 
 
De Toco 
Cleo, Melissa, Caroline 
Bart, Bas en Arnoud 
 
 
 

Van de commissie Weersverwachting 

Met een lekker zonnetje en 
22 graden is het perfect weer 
voor een tennispartij, Een 
lichte westenwind maakt het 
spelen nog wat 
interessanter… 

Kijktips voor vandaag 

21.30 uur/ HE C 

17.00 uur/ DE-B 

Daan de Kort vs Leon van Zanten 

Merel Suzanna vs Marion Tuijp 

Tennis Feitjes… 

- Tennis is de op een na 
grootste sport van Nederland 
(op voetbal na). In Nederland 
tennissen maar liefst ongeveer 
1 miljoen mensen. 
- Het aantal tennisballen dat 
jaarlijks wordt geproduceerd, is 
geschat op 360 miljoen. Als je 
deze achter elkaar legt, kom je 
tot een afstand van 23400 
kilometer. 
 

20.00 uur/ HD-2 

Yannick Ebbinghaus en  Goossens vs 
Jack Haslinghaus en Wieger Moen 
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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 geeft vandaag mentale tips 
 
Pas de ABCD-mentale routine toe. Deze routine is zeer praktisch 
toepasbaar en kan de tennisser helpen om uit de denkstand te 
komen en zich weer op de kern te focussen. Deze pas je na elk punt 
toe en bestaat uit de volgende stappen: 
Afleiding: constateer direct na het vorige punt een afleiding als 
positieve reactie op het vorige punt  
Balans: creëer vervolgens een rustpunt, ontspan je spieren door een 
ontspanningsoefening of door bijvoorbeeld op je ademhaling te 
letten (zie competitietip week 3) 
Concentratie: kies een concentratiepunt waarop je je gaat richten, 
zoals een procesdoel of je tactische plan. Als je veel lengte in je 
slagen wilt houden, richt je dan op de hoogte waarmee je de ballen 
over het net speelt vanaf de baseline. 
Doen: begin aan het volgende punt. Schakel van de ‘denkstand’ naar 
de ‘waarneemstand’. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af goed naar de 
bal te kijken. 
 
 
 



Deze week 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.  
 
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 

- Paco Tienhoven op zijn 72e nog 
steeds 2 potjes op een dag kan 
spelen?! 

- De lootjesverkoop voor het 
Vergeten Kind goed loopt, maar 
dat er altijd meer verkocht kan 
worden! 

Wist je dat… 

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

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/

