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Sterk najaar voor Eva Wacanno

Eva heeft dit najaar in Bulgarije tijdens drie $10.000 toernooien een zeer bijzondere prestatie
neergezet. Zij bereikte drie weken achter elkaar de finale en won drie keer de dubbeltitel.
Aansluitend heeft Eva zich in Barnstaple (Engeland) gekwalificeerd voor het $75.000 singel
hoofd toernooi. Eva behaalde de tweede ronde waarin de Duitse Annika Beck (WTA N#53),
in twee sets, helaas te sterk was. Mede door dit resultaat bereikte Eva haar hoogste singel ranking ooit (WTA N#531). De al eerder succesvol gebleken combinatie Eva Wacanno /
Demi Schuurs bereikte in ditzelfde toernooi de halve finale.
Tijdens het $25.000 toernooi in Equeurdreville-Hainneville (Frankrijk)bereikte Eva wederom
de dubbelfinale, hiermee behaalde Eva haar hoogste dubbel ranking tot nu toe (WTA
N#280). Leuk detail is dat Eva dit jaar tijdens 16 dubbeltoernooien, 9 keer de finale heeft
bereikt, waarvan ze 5 finales wist te winnen.

Highlights
• Sterk najaar voor Eva Wacanno
• Business Club Bijeenkomsten:

- GO4SLAM-wisseltrofee
tennistoernooi
- Kom proeven van Topsport
• Internationale/nationale ranking
• GO4SLAM wordt gesteund door

GO4SLAM activiteiten
Zaterdag 30 november 2013
Bezoek AFAS Tennis Classics
Zaterdag 7 december 2013
GO4SLAM-kidsevent
Zondag 5 januari 2014
Businessclub bijeenkomst :
Nieuwjaarsborrel tijdens finale NRT*
Valkenswaard
Woensdag 29 januari 2014
Businessclub bijeenkomst :
Gastspreker Rob Reckers
Dinsdag 25 februari 2014
Ontvangst Brabant Onderneemt

Halve finale voor Lisanne van Riet in Athene.

Lisanne heeft haar regelmatige prestaties in de singel goed door kunnen zetten in Athene.
In het $10.000 toernooi bereikte ze de halve finale. De wedstrijden in Athene waren een
goede voorbereiding voor haar vervolgtrip naar Canada/USA. Door haar hoge singel ranking op de wereldranglijst kwalificeerde ze zich direct in het $50.000 hoofdtoernooi van
Saguenay, Toronto (Canada) en op Captiva Island, Florida (USA).

Future finales Miliaan Niesten.

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


Miliaan Niesten is erin geslaagd om dit najaar 2 Future finales te bereiken, in Antalya (Turkije) en tevens in Guimaeres ( Portugal). Tijdens beide toernooien wist hij de finales zonder
set verlies te bereiken. Miliaan heeft na zijn blessureperiode, het zomerseizoen tevreden
kunnen afsluiten. Ook is hij weer in de buurt gekomen van zijn hoogst behaalde singel
ranking op de wereldranglijst (ATP N#434).

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

Het jaarlijkse tennistoernooi voor de GO4SLAM businessclub leden was ook dit jaar
een bijzonder geslaagd evenement. Door het mooie weer kon de hele avond buiten
worden gespeeld en is in Vrijetijdscentrum Best fanatiek gestreden om de GO4SLAM
wisselbeker. De beker is aan het einde van het toernooi uitgereikt aan een gast van de
businessclub; Eric van Heugten. Naast het tennistoernooi gaven Margo Span en Maarten Meijs, trainers/coaches van Tennis Academy Henk van Hulst/GO4SLAM, een clinic.
Ook de GO4SLAM speelsters Lisanne van Riet en Eva Wacanno waren aanwezig. Zij
hebben meegedaan aan het toernooi en boeiend verteld over hun goede prestaties
tijdens de zomermaanden en over het belang van de ondersteuning van GO4SLAM.
De aanwezigen zijn tevens bijgepraat over de vorderingen die de werkgroepen GO4SLAM on-the-move (netwerkstructuur – sportmanagement – videoanalyse) hebben
gemaakt richting verdere professionalisering.

GO4SLAM bijeenkomst 24 oktober

Toernooien kalender Oktober,
November en December
Oktober
WTA - Athene $10.000 (GRI)
WTA - Ruse $10.000 (BUL)
ATP - Antalya $10.000 (TUR)
WTA - Saguenay $50.000 (CAN)
WTA - Toronto $50.000 (CAN)
ATP - Guimaraes $10.000 (POR)
November
WTA - Barnstaple $75.000 (ENG)
WTA - Captivia Island $ 50.000 (USA)
WTA - Equeurdreville Hainneville
$25.000 (FRA)
WTA - Manchester $10.000 (ENG)
WTA – Athene $10.000 (GRI)
WTA - Bucha $50.000 (OEK)
December
WTA - Vendryne $15.000 (FRA)
WTA – Madrid $25.000 (SPA)
WTA - Ankara $50.000 (TUR)
Nationale Masters - Rotterdam

De Businessclub bijeenkomst van 24 oktober had als thema: ‘Kom proeven van Topsport!’. Nathalie Backer, orthomoleculair (top)sportconsulent, nam de aanwezigen
mee naar de wereld van voedingssupplementen voor topsporters ter preventie van
blessures, maar vooral ter bevordering van herstel na inspanning. Marijn Gelten, fysiek trainer van Tennis Academy Henk van Hulst/ GO4SLAM sinds het vertrek van Rob
Brandsma naar China, liet de aanwezigen een intensieve warming-up training ondergaan. Onderkenning van het belang van goede voeding is samen met fysieke training integraal onderdeel van de toptennissport bij Tennis Academy Henk van Hulst/
GO4SLAM.

Ranglijst
Internationale singel Ranking - datum 02-12-2013
Lisanne van Riet		
WTA # 454
Eva Wacanno		
WTA # 536
Miliaan Niesten		
ATP # 498

Volg GO4SLAM en
Tennis Academy
HENK VAN HULST op

Internationale dubbel ranking - datum 02-12-2013
Lisanne van Riet		
WTA # 612
Eva Wacanno		
WTA # 286 (hoogste ranking)
Miliaan Niesten		
ATP # 725

En blijf op de hoogte van alle
activiteiten en prestaties

Nationale singel ranking eind - datum 02-12-2013
Lisanne van Riet		
N # 11
Eva Wacanno		
N # 16
Miliaan Niesten		
N # 15

Voor meer info neem contact op met
Ineke Verberne via info@go4slam.nl
of info@tennisvanhulst.nl
Binnenvoort 14

5706 GB Helmond +31(0)614893684 info@go4slam.nl www.tennisvanhulst.nl
kvk 17091508 btw nr NL851104927B01 Rabobank 160809096

4

NIEUWSBRIEF
November en December 2013

Waarom businessclub lid van GO4SLAM?

De GO4SLAM Businessclub leden van het eerste uur aan het woord
Frank Verberne :
(Top)sport, talentontwikkeling en ondernemen zijn thema’s,
die mij als professional en als persoon boeien. Door lid te zijn
van de GO4SLAM businessclub:
• ben ik dicht aangesloten bij de ontwikkeling van jonge
toptennistalenten van Tennis Academy Henk van Hulst /
GO4SLAM; hun groei en resultaten zijn hierdoor op de voet
te volgen
• wend ik mijn eigen professionele ervaringen aan om samen met andere
ondernemers een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van
GO4SLAM
• kom ik in direct contact met andere professionals in de top(tennis)sport en
ondernemers en maak ik gebruik maken van hun inzichten en deskundigheid in
mijn eigen vakgebied: organisatieontwikkeling en verandermanagement
De tennissport in Nederland heeft een initiatief als GO4SLAM nodig. Zodat jonge
tennistalenten extra kunnen worden gefaciliteerd om de sprong naar de wereldtop
100 te maken. Omdat de visie en overtuiging is dat door in teamverband te trainen
en buitenlandse toernooien te spelen, het verschil gemaakt wordt. Wat ik met plezier
doe en waar ik me voor inzet, is om de ambitie van de TennisAcademy en GO4SLAM te
helpen realiseren. Resultaatgericht verbeteren, veranderen en professionaliseren. Dat
is waar het in de kern om gaat. ‘It’s all about change!’
Mike Willems :
Een initiatief als GO4SLAM sprak mij meteen enorm aan:
enerzijds vanuit de wetenschap dat professionele tennissers
die op weg zijn naar de top het niet breed hebben en aan
de andere kant dat topsport ook het bedrijfsleven trekt. Dat
de vraag ook nog kwam om een inhoudelijke bijdrage te
leveren aan de verdere uitwerking en bouw van dit concept,
was een schot voor open doel voor mij! Mijn ervaring als tennisser, opgedaan bij Tennis Academy Henk van Hulst, gecombineerd met mijn eigen
bedrijf bij Berendsen & Partners, werkzaam in het veld van consultancy en training, paste als een handschoen. Dat daaruit een mooie club van ondernemers is ontstaan, die
allemaal een gezamenlijk doel ondersteunen en ook nog hun eigen netwerk (hebben)
kunnen uitbreiden is fantastisch. Samen maken we daar al een paar jaar iets moois van
en hopelijk doen we dat nog een lange tijd!
Taco Huizinga :
Go4Slam helpt tennistalenten hun dromen waar te maken
en ik ben bij Go4Slam betrokken omdat ik het geweldig vind
om daar een bijdrage aan te leveren. De focus van de talenten
van Go4Slam op hun sport, en de opofferingen die zij zich
getroosten om succes te bereiken, zijn voor mij een inspiratiebron. In de businessclub vind ik gelijkgestemden. We hebben
allemaal hetzelfde doel: talenten helpen de top 100 te bereiken.
De lessen die ik leer tijdens de bijeenkomsten van de businessclub kan ik vaak toepassen
in mijn eigen bedrijf. Bovendien zijn ze heel gezellig!
Binnenvoort 14
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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;
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