
      

 

 

 

 

  

Daily News 29-07-2013 – Dag 3 

Van de Voorzitter 
 

En het voorweekend ligt alweer achter ons! 

We hebben een prachtig weekend gehad, als dat een voorbode is voor de rest van 

de week! Alle geplande wedstrijden (ruim 110) hebben we kunnen afronden, dus 

we lopen tot nu toe prima op schema.  

Zaterdag een actie voor Spieren voor Spieren gehouden: waarbij de opbrengst 

van het eten en drinken (Paella en wijn) volledig naar het goede doel ging. Op de 

finaledag maken we de opbrengst hiervan bekend. Op zondag was het erg druk en 

gezellig op het park.  Er waren mooie tennispartijen en we waren los met de 

hamburgers (130 stuks!). Een bedankje is op zijn plaats aan alle vrijwilligers van 

de bar die dit mogelijk maken. Kleine Ben en Henk waren de topchefs van deze 

avond. Overigens ambieert Ben in november, december een andere baan. Hij laat 

zijn baard staan zodat hij de kleinste Sinterklaas van Nederland kan spelen. 

Goed terug naar het toernooi. We beginnen doordeweeks al om half 1, zodat we 

ook vandaag rond de 40 wedstrijden zullen uitkomen. Eigenlijk in alle categorieën 

zitten er leuke wedstrijden tussen, dus ik ga er niet ééntje uit pikken. Check op de 

laatste bladzijde, welke topspelers er vandaag aan bod komen. Naast het tennis 

hebben we vandaag vanaf 17:00 uur heerlijke Spareribs met Vlaamse frites en 

Yoppie salade en diverse sauzen. 

Groeten, 

Ben  

P.S. vandaag is het veilingitem “De Gouden Spierbal” afgeleverd bij ons. Deze 

voetbal wordt aangeboden door Spieren voor Spieren voor de veiling van 

zaterdagmiddag. De Spierbal staat op de OTC-tafel, neem een kijkje welke 

handtekeningen van welke Olympische kampioenen er op staan.  
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De Vrijwilligers 
 

Ik wil het hebben over de vrijwilligers. Dat zijn  onmisbare mensen voor het organiseren van een 

evenement in dit geval een Open toernooi. Zoals U gewend bent van ´De Bijvanck´ doen we dit al vele jaren 

zo op deze wijze. Ik zelf zeg altijd tennissen kun je overal, maar een toernooi staat bij een goede organisatie 

zowel op tennisgebied en het randgebeuren er om heen. Dan bedoel ik de catering. Daar zijn wel allemaal 

vrijwilligers voor nodig, mensen die zorgen dat U wat lekkers te eten en te drinken kunt krijgen tegen een 

redelijke prijs, en dit met plezier doen. En daar staat de  Bijvanck voor: Gezelligheid en vriendelijkheid.                                                     

Ik hoop dat jullie ook dit jaar het weer naar jullie zin zullen hebben. 

 

Wij zullen ervoor zorgen dat U zich thuis voelt bij ons. 

                                                          

Voorzitter Barcommissie 

Henk Veerman 

 

Het weer van de dag:  

Iets minder warm 

Overdag hebben we geregeld de zon, ook een  

aantal buien en buitjes met kans op onweer.  

Temperaturen rond 24 graden gemiddeld.  

De wind uit het westen tot zuidwesten wordt  

matig tot vrij krachtig. Oad Moan! 

 

 
  

Henks Keek op de Week 

Wist-u-dat… 

• De halve Bijvanck in slaap is gevallen bij de videoband van baan 5? 

• Bart het enige commissielid is dat niet gedwongen hoeft te worden tot seksuele handelingen? 

• Bert natte tieten en lekkende tepels? 

• Tennissen met Dirk misselijk makend is? Bij 5-0 achter overgave… 

• René zo opgewonden raakt van zijn vrouw op de baan, dat hij zijn gulp kapot trekt? 

• Jamie aan zijn kleur te zien, 2 weken vakantie in de Coentunnel zelfs niet helpt? 

• Dat Wessel zijn eigen wedstrijdcombinaties maakt? 

• Zowel de broer van Ramzi als de broer van Jasper V meedoen? 

• Bart geen soepele lip heeft? 

• We gisteren door onze hamburgers heen waren, ruim 130 stuks! 

 

 



  

 

 

Het menu van de dag:  

 

Heerlijke Spareribs met Vlaamse 

frites en Yoppie salade en diverse 

sauzen. 

 

Contact: 

Bijvanck Open 

Stichtseweg 1 

1261 TA Blaricum 

I: www.bijvanckopen.nl 

T: 06-33191440 

E: toernooi@bijvanckopen.nl 

 

Vriend van Bijvanck Open 
 

Echte vrienden, geen mens kan zonder. Het tennistoernooi Bijvanck Open ook niet. Dit jaar 

starten we met “Vrienden van Bijvanck Open”. Dit met als doel dat je als vriend inspraak kan 

krijgen in het aandragen van nieuwe, leuke ideeën en waarmee je ons helpt om deze ideeën 

en andere activiteiten uit te voeren! 

 

Daarom wordt je als vriend met open armen ontvangen tijdens Bijvanck Open. Wij gaan er 

alles aan doen om de vriendschap te beantwoorden, te bestendigen en hopelijk zelfs uit te 

bouwen. Voor 25 euro per jaar ben je “Vriend van Bijvanck Open”. Kijk hieronder wat wij voor 

jou petto hebben: 

• Ontbijtje in het voorweekend 

• Naam wordt getoond op website, Daily News 

• Mooi T-shirt waarop herkenbaar is dat je vriend van Bijvanck Open bent! 

• Inspraak in het aandragen van nieuwe, leuke ideeën 

Wil je Vriend van Bijvanck Open worden? Spreek dan één van de OTC-leden aan en we zorgen 

dat het goed komt;-) 

 

Op zondag  2 vrienden van Bijvanck Open mogen begroeten, bedankt voor jullie bijdrage! 

Bernard de Boer Bardo van Hoogen 

 



  

Interview met toernooi-speler: Bas Haverlag 

 

Vandaag stellen wij u voor aan een speler van formaat hij is 185 cm lang, 16 jaar oud met schoenmaat 42,5 en 

speelt in de 3. Zijn naam is Bas Haverlag van GLTC Het Spieghel. 

Bas speelt inmiddels 10 jaar tennis en heeft in het begin ook nog gelijktijdig hockey gespeeld. Vorig jaar is hij 

van een 5 speler gegroeid naar een 3 speler. 

Winnen van Willem van As op zijn twaalfde en twee keer winnen van Seb v/d Hoeven tijdens het 

clubkampioenschap zijn tot nu toe zijn hoogtepunten. Waarom? Hij was altijd kansloos als hij tegen hun 

speelde maar dit keer niet. 

Als je Bas vraagt wie hij heel erg bewonderd dan wordt er geen top 100 speler genoemd maar zijn trainer 

Joris Onverwagt. Hij vindt dat Joris ontspannen tennist en zijn manier van lesgeven is geweldig. Joris geeft op 

een speelse manier les en probeert vergelijkingen te zoeken met andere sporten qua training. Bas hoopt ooit 

nog van hem te kunnen winnen. 

Als Bas terugkijkt op het afgelopen jaar en aangeeft wie de leukste persoon is die hij heeft onmoet, dan wordt 

de welbekende Willem Boog genoemd met nog wat andere namen waaronder Sjoerd Reeskamp. Willem 

Boog kennen we allemaal natuurlijk als een relaxte gozer met veel humor. Dit is ook de reden dat Bas hem als 

tegenstander erg kon waarderen. 

Bas neemt het tennis serieus. Als voorbereiding gaat hij vroeg naar bed en vlak voor de wedstrijd kauwt hij 

kauwgom. Waarom kauwgom? Uit onderzoek is namelijk gebleken dat munt de concentratie verhoogd. Goh… 

zo leer je nog is wat. Zou dat het magische wondermiddel zijn om naar de 3 door te groeien? 

Als ontbijt voor de wedstrijd eet Bas twee witte boterhammen met vandaag mozzarella en een gekookt eitje. 

Het glas melk mag natuurlijk niet ontbreken.  

Wat neem Bas mee in zijn tas? Drie maal een Wilson Blade racket, een tonic (royal club) fles gevuld met 

water, twee handdoekjes, douche handdoek, haarbandjes (voor zijn haar), geld om zijn tegenstanders te 

kunnen trakteren en een stressbal voor als het hem even te zwaar wordt tijdens de wedstrijd. Als hij dan 

eenmaal op de baan staat dan ergert hij zich het meest aan het valsspelers of als hij zelf zich misdraagt. 

Bas is best tevreden over zijn spel. Het liefst wordt hij een 2 speler waar mensen bang voor zijn. Als het kon, 

ruilde hij zijn backhand met Marat Safin of het tennisgevoel met Willem van As. 

Bas draagt een Axe deodorant, ik denk dat hij dat doet voor de vrouwen, en heeft het liefst de saus naast de 

friet maar jus mag wel op de aardappelen.  

De gezelligheid is de reden waarom Bas zich heeft ingeschreven voor dit toernooi en uiteraard speelt de 

feestavond ook mee. Bas veel succes komende week, bedankt! 

 



 

 

    

  

  

Wedstrijden van de dag 
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De Molshoop 


