GO 4 SLAM

NIEUWSBRIEF
Augustus & September 2013
Opmars GO4SLAM-speelsters

Door de verbeterde positie op de wereldranglijst konden de speelsters Lisanne van Riet en
Eva Wacanno tijdens de maand juli kiezen voor het spelen van Challengers. Goede resultaten
tijdens deze hoger genoteerde toernooien konden immers voor een sterkere stijging van
hun ranking zorgen.
Het programma zag er als volgt uit: zowel Lisanne als Eva speelde in Middelburg ($25.000) en
in Aschaffenburg, Duitsland ($25.000). In de derde week kwam Lisanne uit in Contrexeville,
Frankrijk ($50.000) en Eva in Darmstadt, Duitsland ($25.000).
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GO4SLAM netwerkbijeenkomst
Donderdag 5 september
Tennistoernooi voor Business Club
leden en gasten Tennis toernooi
TBA in Oktober
Thema Fysieke training en voeding
Lisanne van Riet

Zaterdag 30 november
AFAS Tennis Classics

Lisanne van Riet

De regelmatige singelprestaties van Lisanne van Riet waren verrassend. Ze wist zich drie
keer achtereen te kwalificeren, waarbij haar kwartfinale in Aschaffenburg er bovenuit
sprong. De overwinning in Duitsland op de als tweede geplaatste Amerikaanse Scholl (235,
WTA) was dé bevestiging van haar kwaliteiten. In Frankrijk resulteerden die opnieuw met
eerst het behalen van de kwalificatie en vervolgens met een overwinning in de 1ste ronde
op een groot Challenger evenement. Ze kon 31 punten bijschrijven, een derde van het
totaal aantal behaalde punten over het afgelopen jaar.
Lisanne speelde maar liefst 9 singels binnen elf dagen; tijdens haar laatste twee succesvolle
weken werd ze bijgestaan door coach Maarten Meijs. Door deze goede serie zal ze stijgen
van plaats WTA 526 naar WTA 425, haar hoogste ranking tot nu toe. Naast deze prestaties
valt haar sterke halve finale in de dubbel in Middelburg niet eens meer op.

Eva Wacanno

Eva zorgde met Demi Schuurs voor een primeur binnen Limburgs tennisland, namelijk de
eerste Limburgse volledige ITF-dubbeltitel! In de halve finale werd de strijd beslecht bij
een 10-8 stand in de 3de set. In de finale zelf echter, was pas na 14-12 in de 3de set de dubbeltitel in Aschaffenburg een feit! Door dit resultaat maakte Eva een megasprong op de
wereldranglijst door van plaats WTA 807 te stijgen naar WTA 524.
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GO4SLAM bijeenkomst 18 juni

Woensdag 18 juni was de vierde netwerkbijeenkomst van dit jaar: dit keer stond het
onderwerp NETWERKEN EN ZAKENDOEN centraal. Om dit meteen in praktijk waar te
maken startten alle leden en aanwezigen met een 30 seconden pitch. In deze tijd stelde
men een hulpvraag die uiteindelijk, met meedenken van de GO4SLAM-leden, tot nieuwe
business zou kunnen leiden.
Onze gast van deze avond was Frank van Engelen, trainer van Kenneth Smit Trainingen.
Met een mooi ‘aantekenblok’ sprak hij over een interactieve warming up bij het thema
NETWERKEN EN ZAKENDOEN. Daarbij kan gedacht worden aan: offline en online netwerken, het creëren van vertrouwen die zorgt voor een belangrijke gunfactor, de kracht
van vragenstellen en de durf om ook de volgende tree op de trap te nemen. Tevens
sprak hij vanuit zijn goede ervaringen enthousiast over de ‘pitch die plakt’.
Na de mededelingenronde lichtte Willem Jan van Hulst de resultaten toe, de voortgang
en toernooikeuze van de GO4SLAM-spelers om daarna te eindigen met een borrel en
een hapje in het Vrijetijdscentrum Best van Frank Stienen, tevens businessclublid van de
GO4SLAM.

Toernooien kalender augustus en
september
Augustus
WTA – Brcko, $10.000 (BIH)
WTA – Craiova, $50.000 (ROE)
WTA – Wanfercee-Baulet, $10.000 (BEL)
WTA – Charleroi, $25.000 (BEL)
September
WTA/ATP – Alphen aan de Rijn,
$25.000
WTA – Mont De Marsan, $25.000 (FRA)
WTA – Sofia, $25.000 (BUL)

Bezoek TOPSUPPORT 25 April

Donderdag 25 april jl. was er ‘n bijeenkomst van de GO4SLAM businessclub bij TopSupport. Met een flitsende presentatie informeerde Roald van de Vliet ons (op z’n Brabants)
over de ontwikkeling van het Topzwemmen in Eindhoven en alle technische innovaties
op trainingsgebied. Hierna volgde een rondleiding door het imposante Pieter van den
Hoogenband Zwemstadion, de bakermat van het Nederlandse Topsport-zwemklimaat.
Wart van Zoest nam ons mee naar de Olympische Spelen in Londen van afgelopen zomer,
met bijzondere beelden en inside-informatie over het Olympisch Dorp.
Tenslotte vertelde Cees-Rein van den Hoogenband met oprechte trots over het natuurtalent van zijn zoon, dat via de trainingsinspanningen van Jacco Verhaeren en Roald van
der Vliet het alom bekende succes heeft gebracht.
Voor GO4SLAM is TopSupport een fantastische samenwerkingspartner. Tijdens de bijeenkomst bleek al dat er nog volop ontwikkelkansen liggen, waaraan binnen GO4SLAM
momenteel al hard wordt gewerkt in de diverse GO4SLAM-on-the-move werkgroepen.

Ranglijst
Internationale singel Ranking - datum 5 Augustus
Lisanne van Riet		
WTA # 425 (Hoogste ranking)
Eva Wacanno		
WTA # 793
Miliaan Niesten		
ATP # 437 (Hoogste ranking)
Internationale dubbel ranking - datum 5 Augustus
Lisanne van Riet		
WTA # 590
Eva Wacanno		
WTA # 483
Miliaan Niesten		
ATP # 527

Uw advertentie op deze
plaats in de volgende
nieuwsbrief? Dat kan!

Nationale singel ranking eind - datum 5 Augustus
Lisanne van Riet		
N # 11
Eva Wacanno		
N # 21
Miliaan Niesten		
N # 14

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Willem Jan van Hulst.
info@go4slam.nl
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