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In iedere nieuwsbrief staan we stil bij de tennisspeelsters van GO4SLAM, hun vorderingen,
de gespeelde toernooien en uiteraard de momenten van begeleiding tijdens de toernooien.
In juni werden er drie $10.000 toernooien voor vrouwen gespeeld binnen een straal van 150
km rondom Eindhoven. Tennis Academy Henk van Hulst heeft ervoor gekozen om de GO4SLAM speelsters te begeleiden in de toernooien van Meppel, Keulen (Duitsland) en Breda.
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GO4SLAM
netwerkbijeenkomsten
Donderdag 27 september
Netwerkbijeenkomst
Business Club leden
Vrijdag 05 & zaterdag 06 oktober
AFAS Tennis Classics toernooi
Donderdag 15 november
Netwerkbijeenkomst
Business Club leden

COACHING
Tijdens het eerste $10.000 toernooi in Meppel kwam Pleun Burgmans, na matchpoint te
hebben gehad, in de tweede ronde van de kwalificatie tijdens de derde set wat lef tekort.
Wat wel het vertrouwen vergrootte was dat haar tegenstander zich makkelijk kwalificeerde en uiteindelijk de halve finale haalde en het feit dat de technische aanpassing vlak
voor het toernooi aan haar forehand rendement opleverde.
In Duitsland kwalificeerde Pleun zich overtuigend. Daarna lootte ze tegen de toernooi
winnares van Meppel de week ervoor. Op 2-6, tiebreak 5-5 2de set ging Pleun er niet
voldoende voor, haar tegenstander benutte de kans wel en zette de wedstrijd naar haar
hand. Echter het gevoel het nivo prima aan te kunnen werd alleen maar groter.
Met een wildcard voor het hoofdtoernooi in Breda speelde Pleun haar beste tennis sinds
haar Nationale kampioenschap van 2010; onbevangen, doordacht en met lef. In Breda
piekte Pleun door de nummer 390 van de WTA ranglijst te verslaan. Een wedstrijd waarin
al haar coaching momenten samen vielen. Het sterke wapen van Pleun is haar onbevangenheid, een intuïtieve speelstijl. Deze speelstijl moest gecombineerd gaan worden
met een gedoseerd tactisch opbouwend speelplan. De kunst hierin is de juiste balans
te vinden.
Tijdens deze drie toernooien hebben we een speelster zien groeien met als bevestiging,
haar reeks toernooi overwinningen de weken erna van het NRT*** (A-toernooi) Heerhugowaard, NRT** van Landgraaf -en Nijmegen.

Zaterdag 05 januari
Netwerkbijeenkomst
Business Club leden

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend voordelig.

Tien dubbel titels en het Nationaal
Kampioenschap voor Eva Wacanno
Eva won, begin mei, in het Schotse Edinburgh de dubbel tijdens het $10.000 toernooi. Ze won deze titel met haar Australische partner Karolina Wlodarczak waarmee
ze vorig jaar ook de dubbeltitel won in Breda. Begin augustus won Eva ook in het
Servische Pirot. Dit was Eva haar 10de internationale dubbeltitel! Tijdens de voorjaarstennis competitie kwam Eva uit voor het Haagse Lemonias.
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Daar wist ze een plek in de hoofdmacht te
veroveren waarmee ze uiteindelijk Nationaal
Kampioen werd tijdens de Eredivisie Play-offs
2012.

Toernooi begeleidingskalender
juli, augustus en september:
Juli
Knokke, België
Maaseik, België
Augustus
Amstelveen, Nationale kampioenschappen
Enschede
Rotterdam

Business Club Actief
Tijdens de afgelopen maanden zijn de eerste activiteiten van de Business Club gehouden.
Drie netwerkbijeenkomsten waarbij wij veel positieve feedback van een ieder hebben mogen ontvangen.

September
Alphen aan de Rijn
Lleida, Spanje
Madrid, Spanje

De 1ste netwerkbijeenkomst, stond in het teken van kennismaken en samenwerken. De
kennismaking gebeurde bij binnenkomst en ontvangst waar iedereen onder het genot
van een drankje in ongedwongen sfeer zich aan elkaar kon voorstellen. Tevens heeft iedereen de kans gekregen om middels een elevator pitch zijn of haar bedrijf in enkele pakkende zinnen naar voren te brengen. De samenwerking is, mede door ondersteuning van
de speelsters van GO4SLAM, vooral op de tennisbaan naar voren gebracht.
De 2de netwerkbijeenkomst stond volledig in het teken van netwerken. De opbouw was
het netwerken vanuit een tennistoernooi. Door het wisselen van dubbelpartners had iedereen voldoende tijd om te netwerken tussen en na de wedstrijden.
De 3de netwerkbijeenkomst was gericht op de Masters Business Clubleden. Met onze
Masters Clubleden hebben we het Breda-Future toernooi bezocht. Na het nuttigen van
een lunch en uitleg door toernooi directeur Christel de Baat over de organisatie van een
professioneel toernooi, hebben we met de Masters-Clubleden de wedstrijden bezocht.
Een mooi moment omdat GO4SLAM speelsters Eva Wacanno en Pleun Burgmans die dag
speelden.

Ranglijst
Internationale singel ranking,
Lisanne van Riet			
Eva Wacanno			

datum 2 april
N# 599
N# 775

Internationale dubbel ranking, datum 2 april
Eva Wacanno			
N# 450 (hoogste tot heden)
Lisanne van Riet			
N# 480
Nationale singel ranking,
Eva Wacanno			
Lisanne van Riet			
Pleun Burgmans			
Daphne van den Heuvel		

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

datum 2 april
N# 16
N# 18
N# 23
N# 33

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

Binnenvoort 14

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

