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Based On Results – Highlights …

Highlights
• Based on Results
• Business Club Bijeenkomsten:

• Nieuwjaarsbijeenkomst
• Gastspreker Rob Reckers
• Internationale/nationale ranking
• Drie Businessclubleden stellen
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Finale $10.000

Lisanne van Riet speelt dubbel finale in Helsingborg (ZWE)

April

Finale $10.000

Eva Wacannno speelt dubbel finale in Ashkelon (ISR)

Juli

WINNAAR $25.000

Februari
Maart

Finale $10.000

Lisanne van Riet singel finale Sharm El Sheick (EGY)
Eva Wacanno wint haar eerste Challenger dubbel titel in Afschaffenburg (DUI)

Woensdag 29 januari 2014
Businessclub bijeenkomst :
Gastsprekers Rob Reckers
Meet & Greet Henk van Hulst
Dinsdag 25 februari 2014
Ontvangst Brabant Onderneemt
m.m.v. Sjeng Schalken DO

Lisanne van Riet speelt kwartfinale $25.000 toernooi
Lisanne van Riet kwalificeerde zich in een $50.000 toernooi (FRA, 2e ronde)
Augustus

Finale $10.000

Eva Wacanno singel finale Pirot (SER)
WINNAAR $10.000

September

Finale $25.000

Eva Wacannno speelt dubbel finale in Alphen aan den Rijn

3x WINNAAR $10.000

Eva Wacanno wint drie dubbel titels in Bulgarije
Eva Wacanno kwalificeerde zich in Barnstaple (ENG) voor een $75.000 toernooi (2de
ronde)
Eva Wacannno speelt dubbel finale in Manchester (ENG)

Oktober
Finale $10.000
November

Finale $10.000

Lisanne van Riet singel finale Rethimno (GRI)
Finale $10.000

December

Eva Wacanno wint de dubbel titel in Maaseik (BEL)

Lisanne van Riet speelt dubbel finale in Rethimno (GRI)

Finale $25.000

Eva Wacannno speelt dubbel finale in Equeurdreville (FRA)

WINNAAR $25.000

Eva Wacanno wint haar tweede Challenger dubbel titel in Madrid (SPA)

Nieuw talent GO4SLAM Britt Schreuder

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


In 2013 werd Britt Schreuder Nationaal
jeugd indoor kampioen t/m 18 jaar en outdoor kampioen t/m 16 jaar. In augustus van
dat jaar won ze haar eerste WTA punt voor
de wereldranglijst.

PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend voordelig.
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GO4SLAM bijeenkomst 5 januari

De eerste Businessclub bijeenkomst van het jaar stond zoals altijd in het teken van
terug- en vooruitblik. Omdat GO4SLAM inmiddels een 2 jaren ‘jong’ is, zijn er gegevens
over 2011 en 2012 beschikbaar aan de hand waarvan Willem Jan van Hulst in zijn
presentatie : ‘Based on Results’ de prestatie-ontwikkeling van de GO4SLAM-spelers
heeft laten zien. Op pagina 1 van deze nieuwsbrief is een deel van deze informatie
opgenomen. Tevens heeft hij met de spelers de doelstellingen voor 2014 vastgesteld
op tennis technisch, mentaal, fysiek en tactisch vlak. Eva Wacanno en Lisanne van
Riet speelden de dubbel finale van het NRT** Valkenswaard, die de Businessclub
leden gezamenlijk hebben bekeken. Ze wonnen deze vrij eenvoudig. Rob Vonsée
heeft de leden tenslotte bijgepraat over de fase van ontwikkeling van de video-analyse,
hetgeen is aangemerkt als speerpunt voor 2014. Lees hierover meer op pagina 3.

GO4SLAM bijeenkomst 29 januari

Toernooien kalender Oktober,
November en December
Januari
WTA – Sunderland $25.000 (ENG)
WTA - Kaarst $10.000 (DUI)
WTA - Grenoble $25.000 (FRA)
Februari
WTA - Tallin $15.000 (EST)
WTA – Macon $10.000 (ENG)
WTA – Helsingborg $10.000 (ZWE)
Maart
WTA – Heraklion $10.000 (GRI)
WTA – Croissy-Beaubourg $50.000(FRA)

“Dank jullie wel voor jullie support aan de topsport!” was de openingszin van gastspreker Rob Reckers. Hij heeft de Businessclub leden meegenomen in zijn weg naar
de top van de Nederlandse, Wereld en Olympische hockeysport. Jong begonnen met
tennis en hockey. Leerling geweest van Tennis Academy Henk van Hulst, maar moeten
kiezen. In beide sporten presteren was onmogelijk. Zoals later ondernemen èn topsport bedrijven geen optie is gebleken, want ondernemen is topsport! Binnen de hockeysport heeft Rob de stappen gemaakt van mini naar junior (volg je hart), naar talent
(durf keuzes te maken) naar national (be different, learn from the best) tot international
(werk aan je persoonlijke ontwikkeling) met als resultaat een prachtige reeks medailles
om trots op te zijn. En lessen voor het leven meegekregen, waar hij nu dagelijks profijt
van heeft in zijn sportieve en professionele leven. De ‘Rinus Michels van het tennis’ en
‘nestor’ van de Tennis Academy, Henk van Hulst, gaf aansluitend zijn visie op de ontwikkeling van de tennissport en de Tennis Academy. Discipline, vertrouwen, geloof in
eigen visie en jarenlange samenwerking met trouwe sponsoren waren volgens Henk
de succesfactoren. “Tijden zijn veranderd, alleen talent en techniek is niet voldoende,
ondersteuning door ouders is cruciaal.”

Ranglijst
Internationale Singel Ranking - datum 17-02-2014
Lisanne van Riet		
WTA # 433
Eva Wacanno		
WTA # 510
Internationale Dubbel Ranking – datum 17-02-2014
Lisanne van Riet		
WTA # 581
Eva Wacanno		
WTA # 243
Nationale Singel Ranking Eind – datum 17-02-2014
Lisanne van Riet		
N # 11
Eva Wacanno		
N # 12

Volg GO4SLAM en
Tennis Academy
HENK VAN HULST op
En blijf op de hoogte van alle
activiteiten en prestaties
Voor meer info neem contact op met
Ineke Verberne via info@go4slam.nl
of info@tennisvanhulst.nl
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Waarom businessclub lid van GO4SLAM?

De GO4SLAM Businessclub leden van het eerste uur aan het woord
Willem van der Velden:
Deelnemen aan GO4SLAM is voor mij vanzelfsprekend. Ik
maak van nabij mee dat Willem Jan van Hulst op een zeer gedreven wijze jongeren een gedegen tennisopleiding geeft.
Mijn zoon tennist bij zijn Tennis Academy. Willem Jan doet er
alles aan om hem naar zijn top te brengen. Dat je in staat bent
jongeren van hun 10e tot 20e jaar te motiveren om 10–15
uur te trainen voor een moeilijk spelletje, daar neem ik echt
mijn petje voor af. Dat doet Willem Jan met een team van gedreven tennistrainers. En
hij is voortdurend bezig met vernieuwing van zijn eigen aanbod. Want voor topsport
is meer nodig dan een goede techniek: mentale begeleiding, fitness, voeding, medische begeleiding. Hiervoor zoekt hij verbinding met andere organisaties. Toen hij met
GO4Slam begon, heb ik direct mijn interesse getoond. Voor een relatief kleine bijdrage
ontmoet ik tijdens interessante bijeenkomsten ondernemende, veelal sportieve mensen die hetzelfde doel nastreven: jongeren die er veel voor over hebben, ondersteunen om hun droom te realiseren.
Rob Vonsee:
In de tijd dat mijn zoon bij de Tennis Academy trainde, werd
ik lid van de GO4SLAM Businessclub. Als ‘ouder van een tenniskind’ snap ik heel goed de doelstelling van GO4SLAM en
als ondernemer ben ik de combinatie met topsport bij geen
andere Businessclub tegengekomen. Inmiddels ben ik lid van
de programmacommissie en actief in de werkgroep videoanalyse. In de programmacommissie krijg ik de mogelijkheid
om Businessclub avonden te organiseren met sprekers en onderwerpen die mij zelf
ook interesseren. In de werkgroep video-analyse kan ik meer vanuit mijn achtergrond
acteren. Binnen mijn onderneming NICE Software, zijn wij steeds op zoek naar de juiste
vertaling van gebruikerswensen in functionaliteit. Niet alleen bouwen wat technisch
mogelijk is, maar alleen dát doen wat écht werkt. Voor de video analyse zijn wij ook
bezig met dát wat voor de spelers en coaches echt werkt. We zitten nu in de implementatie fase. Video-analyse wordt een geïntegreerd deel van de tennisopleiding, waar de
GO4SLAM-spelers èn de aankomende talentjes uiteindelijk hun voordeel mee doen.
Marcel Hardeman:
Ondernemen is topsport. Je bent 24 uur per dag bezig je
passie, je talenten te vertalen in topprestaties waar je zelf
maar ook je omgeving van kan genieten. Dat geldt voor
mijn bedrijf Advas Adviesgroep waar we financiële dromen
van onze klanten proberen te realiseren door het geven van
hoogstpersoonlijk financieel advies. Ook de tennissers van
Go4Slam zijn iedere dag bezig met het realiseren van hun
droom : het bereiken van een grandslam toernooi. Via mijn
tennissende zoon kwam ik in aanraking met het aanstekelijke enthousiasme van
Willem Jan van Hulst. Met zijn kennis en ervaring in het internationale tennis is hij
als geen ander in staat om talenten in het internationale tenniscircuit een plaats te
geven. Via Go4Slam ondersteunt Advas Adviesgroep graag jonge mensen die hun
talent willen maximeren! De Go4Slam netwerkclub ademt dezelfde sfeer en enthousiasme. Dat geeft energie om daarna weer aan de slag te gaan met mijn eigen passie
en uitdagingen voor Advas Adviesgroep.

4
GO4SLAM is een initiatief van Tennis Academy Henk van Hulst, toptennisinstituut
in Valkenswaard. Met de hulp van betrokken ondernemers biedt GO4SLAM professionele faciliteiten aan tennistoptalenten
met de ambitie uit te groeien tot wereldtop 100 spelers. Als u meer wilt weten over
GO4SLAM en de mogelijkheden voor uw
bedrijf, mail ons dan via info@go4slam.nl
of neem direct contact op met Mike Willems
(mob. 06-22386762).
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Deze bedrijven steunen GO4SLAM;

MAAK HET VERSCHIL

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?
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