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Bart Stevens stijgt op de ATP-dubbelranking
De maanden augustus en september besteedde Bart aan zijn fysieke en
tennistechnische ontwikkeling, zodat hij in oktober klaar was voor de Futures in
Egypte. In drie weken bereikte hij in de singel tweemaal het hoofdtoernooi. In de
dubbel stond hij twee keer in de halve finale. Bart dubbelde met Marc Dijkhuizen. Voor
dit duo waren de eerste twee weken Egypte succesvol. Tijdens het eerste toernooi
versloegen Bart en Marc in de tweede ronde het als eerste geplaatst koppel
Scholtz(ZAF)/Vilardo (IT) in match tiebreak: 7-6(3) 6-7(9) (12-10). In de halve finale
waren Griekspoor (NED)/Klegou (BEN) in de match tiebreak (3-10) echter net te sterk.
In de tweede week werd het duo weer gekoppeld aan het als eerste geplaatste team:
Ghorbel (TUN)/Perez Sanz (SPA). Ook dit duo bleek een haalbare horde. Uiteindelijk
was de halve finale het eindstation voor Bart Stevens en zijn partner. De drie weken
Egypte leverden hem twaalf ATP-dubbelpunten en plaats N# 930 op!

Highlights
Dubbelfinale voor Bart Stevens
Valentini Grammatikopoulou
wint Challenger
'Merkbeleving in het
emotietijdperk'
Nieuw Businessclub lid
Ranglijsten

GO4SLAM-ACTIVITEITEN
2 februari 2018:
Vrienden-Van Tennistoernooi
16 juni 2018:
VIP bezoek Ricoh Open
7 september 2018:
GO4SLAM Wisseltrofee
De komende weken zullen er nog
evenementen toegevoegd worden
aan de kalender.

Mats tot laatste ronde kwalificatie Turkije
Mats Hermans bleef de wintermaanden doorspelen op gravel. De toernooien in Turkije
waren daar ideaal voor. Soms tref je echter een tegenstander die te goed is en Mats
trof diezelfde tegenstander zelfs twee keer achter elkaar. Hij verloor beide wedstrijden,
maar achteraf werd zijn goede gevoel bevestigd. Hij verloor van iemand die in de
hoofdtoernooien namelijk een paar grote jongens opzij zette.

Valentini Grammatikopoulou wint Dakar Challenger
Valentini Grammatikopoulou is één van de speelsters die in de GO4SLAM-wachtkamer
zit. Inmiddels staat zij N# 185 op de wereldranglijst. In Dakar (Senegal) speelde zij een
Challenger; dit laatste toernooi van het jaar was voor haar ook het meest succesvolle.
Valentini, als tweede geplaatst, stond urenlang op de baan. Ze overleefde uitputtende
driesetters en zelfs matchpoints tegen! De finale in de singel speelde ze tegen de
Zuid-Afrikaanse Chanel Simmonds. Deze won ze met 6-0 7-6. Door dit resultaat kon
Valentini haar deelname aan de Australian Open in januari 2018 veilig stellen. Met de
Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde ze ook de dubbelfinale; deze ging helaas
verloren.

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend voordelig.
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De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met een aantal Businessclubleden die
het leuk vonden om een evenement te ‘adopteren’. Zo is het MARKT-event
geadopteerd door Ton Kitzen, verzorgde Ineke Verberne
de LinkedIn-momenten en is onze
bijeenkomst bij Woonbedrijf geadopteerd
door Willem van der Velden en Rob
Vonsée. Diezelfde Willem en Hans van
Broekhuizen hebben zich ingezet voor
de ‘Sociale Marketingavond’ van dit jaar.
De ervaring leert dat bijdragen aan een
evenement enorm veel voldoening geeft.
Wie van jullie is enthousiast en wil graag
een GO4SLAM-event ‘adopteren'?

Merkbeleving in het emotietijdperk

22 november waren wij te gast in het
Pullman Hotel te Eindhoven waar we
een programma gevolgd hebben over
archetypen bij merken. Op basis van de
uitkomst van de quiz gingen we met
elkaar in gesprek met als insteek: ‘Wat
kun je méér of anders doen - of juist niet
meer doen - om je bedrijfsmerk
emotioneel beter te profileren naar je
klanten (via website, klantencontact e.d.)?’
Jan Spackler (HumanB) en Frank
Verberne (INVORM) waren inspirerende begeleiders tijdens deze informatieve
avond. De avond had ook een leuk tintje omdat beide GO4SLAM-spelers
aanwezig waren. Bart Stevens en Mats Hermans vertelden de gasten kort over
hun activiteiten en prestaties van de afgelopen weken. We sloten de avond af
met lekkere hapjes en drankjes in de bar van het hotel. Top dat jullie er allemaal
waren!

Wist je dat...
*Fysieke trainer Marijn Gelten
en tennistrainer Willem Jan van
Hulst het initiatief opgepakt
hebben om de tennis- en
conditietraining voor de
GO4SLAM-spelers te combineren,
wat hun heel goed bevalt.
*Er altijd zaken zijn om vrolijk van
te worden: Bobmail is
Businessclublid geworden.
*Willem Jan tijdens een
GO4SLAM-bijeenkomst even
moest slikken toen hij voor moest
lezen. Eerste keer ever met
leesbril!
*Rik van Gerwen de Elite 3 van
de Korps Commandotroepen
heeft volbracht.
*Bart Stevens zijn gripmaat
vergroot heeft?

Ranglijst
ATP single ranking - datum 22-12-2017
Mats Hermans
N #1793
Bart Stevens
N #1991
ATP dubbel ranking - datum 22-12-2017
Bart Stevens
N #925
Nationale single ranking - datum 22-12-2017
Bart Stevens
N #29
Mats Hermans
N #46

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
Willem Jan van Hulst via info@go4slam.nl
of info@tennisvanhulst.nl
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Bobmail nieuw Businessclublid binnen GO4SLAM
Bobmail
De meeste bedrijven zijn altijd in ontwikkeling. Ze willen
én door én nieuwe stappen ondernemen, maar vaak
ontbreekt het aan tijd. Hier kom ik om de hoek kijken.
Mijn naam is Kayleigh van Bobmail. Ik focus mij vooral op
het relatiebeheer richting (potentiële) klanten via
e-mailmarketing. Hoe kun je dit proces automatiseren en
tegelijkertijd toch persoonlijk houden? En hoe kun je slim
offertes toesturen en opvolgen zonder dat het je tijd
kost? Door mijn passie voor creativiteit en opvallende
communicatie kan ik bedrijven altijd adviseren.
Voor GO4SLAM gaan we de e-mailmarketing opzetten.
We zullen dat deel van de communicatie
professionaliseren. Inschrijvingen voor het netwerk
worden volledig geautomatiseerd, wat Rik tijd zal
besparen. Hierdoor kunnen we ons focussen op de groei
van GO4SLAM, waardoor de financiële ondersteuning
van de spelers ook kan toenemen.
Ons team bestaat uit 8 jonge, enthousiaste mensen; ieder
brengt een eigen, extra kracht in. Dit maakt ons een sterk
en onderscheidend team in e-mailmarketing. Ook op
andere gebieden zijn we anders: we hebben op
vrijdagmiddag geen borrel- maar een sportuurtje.
Daarnaast hebben we nog meer bijzondere trekjes
waardoor wij dat speciale Bobmailteam zijn. Zo is onze
eigen kantoorhond Cayenne stiekem de leider van onze
groep. Wil je een keertje een kop koffie komen drinken en
het team ontmoeten dan ben je van harte welkom in
Tilburg! Dan zorg ik dat je meteen onze leider Cayenne
kunt ontmoeten :).

4
GO4SLAM is een initiatief van Tennis
Academy Henk van Hulst in Valkenswaard.
Met (financiële) hulp van betrokken
ondernemers biedt GO4SLAM
geselecteerde tennistalenten extra
professionele faciliteiten aan met als doel
deelname aan de vier Grand Slam
toernooien. Meer weten over de
commerciële mogelijkheden van
GO4SLAM? Mail ons dan via
info@go4slam.nl of neem contact op met
Willem Jan van Hulst (06-14893684).
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