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Eva Wacanno wint eerste singel titel in Frankrijk

Eva Wacanno heeft bij het indoortoernooi van Macon haar eerste ITF-titel ($10.000)
veroverd. In de aanloop naar de finale had ze drie keer een driesetter nodig. Zowel in
de kwartfinale als halve eindstrijd werkte Eva een set achterstand weg. In de finale was
ze mede door opgedane ervaringen in twee eerder gespeelde singel finales scherp
vanaf de start, wat een snelle winst van de eerste set opleverde. In de tweede set
moest een tiebreak de beslissing brengen. Hierin was ze met 7-4 de sterkste, waarna
ze haar eerste ITF-titel uit haar carrière kon vieren. Omdat Eva eerder dit jaar in Tallinn
($15.000) al de kwartfinale bereikte en na verwerking van de punten van Macon kwam
ze voor het eerst de top 500 binnen op plaats WTA N#463, haar hoogste singelranking.
Door het behalen van de halve finale dubbel in Oezbekistan bereikte ze eind april 2014
haar hoogste dubbel ranking WTA N#236.
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Twee dubbeltitels voor Lisanne van Riet

Lisanne heeft zowel tijdens het ITF $10.000 toernooi van Helsingborg in Zweden als
het ITF $10.000 toernooi van Heraklion in Griekenland de dubbeltitel gewonnen met
twee verschillende dubbelpartners. In Helsingborg speelde ze met de Cornelia Lister
(ZWE), in Heraklion met Monique Zuur (NED). Lisanne heeft nu in totaal 4 dubbeltitels
op haar naam staan.

Kijkje in de GO4SLAM 'wachtkamer'

Het Nationale Overdekte Jeugd Kampioenschap 2014 was het eerste toernooi dat Britt
Schreuder sinds 7 maanden speelde vanwege een schouderblessure. In de
leeftijdscategorie tot en met 18 jaar behaalde Britt heel knap meteen de halve finale.
Bart Stevens stond in de finale tot en met 16 jaar na 4 snelle en zakelijke
overwinningen in de voorrondes. Hij werd uiteindelijk 2e, zijn tegenstander was in drie
sets te sterk. Tess Demin kwam in de categorie tot en met 12 jaar tot de laatste vier.
Verder waren er nog 5 spelers van de Tennis Academy die de kwartfinale bereikten
(Thomas Verhoeven, Lienka Ammar en Fons van Sambeek t/m 12 jaar, Noesjka Brink
t/m 14 jaar, Koen Schuurmans t/m 16 jaar) hetgeen betekent dat ook zij tot de beste 8
spelers van Nederland in hun leeftijdscategorie behoren.
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GO4SLAM BUSINESSTOERNOOI 19 september 2014

Zin om met zakelijke relaties een potje te tennissen, tussendoor te netwerken en
op een sportieve manier in contact te komen met nieuwe relaties?
Mèt instructie, tips en coaching van

ALEX REIJNDERS

ex-topcoach van Paul Eltingh/
Jacco Eltingh/SjengSchalken?
Schrijf je dan direct in voor het eerste
GO4SLAM BUSINESS TENNISTOERNOOI
op vrijdag 19 september 2014 van
15.00u-21.00u in Vrijetijdscentrum Best.
Kijk op www.go4slam.nl en ben erbij!

Ontvangst Brabant Onderneemt 25 februari 2014

We kijken terug op een zeer geslaagde
ontvangst van Brabant Onderneemt.
Met in het programma een tennisclinic
door oud-proftennisser Sjeng Schalken
samen met GO4SLAM speelsters/trainers
voor 30 enthousiaste deelnemers.
Gevolgd door een interactieve
presentatie met als thema 'Topsport
en Ondernemen'. Over discipline,
incasseren van tegenslagen en het
stellen van doelen in de tennistopsport
door Willem Jan van Hulst (hoofdtrainer/eigenaar) voor het voetlicht gebracht. En
een actieve discussie tussen het publiek (vertegenwoordigers van een 70-tal
bedrijven), Sjeng Schalken en zangeres DO (beide oud-leerling van Tennis
Academy Henk van Hulst). Middels een demonstratietraining werd de dagelijkse
trainingspraktijk getoond. Als afsluiting een buffet en netwerkborrel, waarna de
deelnemers onder de indruk en vol bewondering huiswaarts gingen. Ook
interesse in zo'n tennis-clinic / tennis-event? Kijk op onze website. Neem contact
met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Toernooien kalender
April
Dijon $15.000 (FRA)
Karshi $25.000 (UZB)
Namangan $25.000 (UZB)
Andijan $10.000 (UZB)
Mei
Strasbourg WTA (FRA)
Competitie (NED/DUI/BEL)
Juni
Amstelveen $10.000
Alkmaar $10.000
Breda $10.000
Middelburg $25.000

Ranglijst
Internationale singel Ranking - datum 26-05-2014
Lisanne van Riet
WTA # 442
Eva Wacanno
WTA # 482
Internationale dubbel ranking - datum 26-05-2014
Lisanne van Riet
WTA # 533
Eva Wacanno
WTA # 236 (hoogste ranking)
Nationale singel ranking - datum 26-05-2014
Lisanne van Riet
N # 11
Eva Wacanno
N # 13

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?
GO4SLAM Businessclub leden van het eerste uur aan het woord
Kennth Smit (Kenneth Smit Training) :
Ons bedrijf steunt GO4SLAM omdat wij een cultuur, die
uit is op topsport, altijd zullen steunen. De overeenkomsten tussen onze trainingen en de opzet en
uitvoering van de trainingen bij de Tennis Academy
hebben vele overeenkomsten. Komt ook nog eens bij dat
Willem Jan en ikzelf al ongeveer 25 jaar samen tennissen
en maatjes zijn, dus …. Wat moet ik nog meer
zeggen. De business club van GO4SLAM is een nuttige
samenkomst van steeds meer ondernemers die onder de
paraplu van het toptennis ook mogelijkheden zoeken om
met elkaar te netwerken en kennis uit te wisselen. Het
nuttige met het aangename verenigen is uiteindelijk een
mooie manier om de spaarzame vrije tijd die we hebben,
nuttig te besteden en ook nog plezier te hebben. De
inzet van de programmacie van GO4SLAM is
prijzenswaardig en zorgt voor iedere keer weer nieuwe
en interessante items en initiatieven. Hierdoor blijft het
lidmaatschap interessant en is er voldoende uitdaging
om op regelmatige tijden aanwezig te zijn op de
bijeenkomsten. Ook de komende jaren zal GO4SLAM op
onze ondersteuning kunnen rekenen.

Adriaan Burgmans (Rabobank) :
Waarom ondersteunen wij GO4SLAM? Deze vraag is
gemakkelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen
GO4SLAM om de tennistalenten uit de regio te laten
ontwikkelen. Ontwikkelen om tennis te ervaren en te
beleven, maar ook om tennis in de Kempen op de kaart
te zetten. Uit ervaring weet ik dat het niet eenvoudig is
om aan de top te komen. Talent is een, aan de top
komen is een ander hoofdstuk. Wil je aan de top komen
dan moet alles moet kloppen. Het tennistalent is dan wel
aanwezig, maar ook de organisatie, het fysieke, het
mentale, de voeding, de training, het
wedstrijdprogramma , de coaching, alles moet op elkaar
zijn afgestemd. Een topsporter moet zich niet bezig
hoeven te houden met voorgaande, hij of zij moet in de
gelegenheid gesteld worden om te doen waar hij/zij
goed in is en dat is de tennissport. Dat is de enige manier
om de top te bereiken. Wij ondersteunen graag in de
weg daar naar toe, omdat wij weten hoe belangrijk het is
dat je er niet alleen voor staat. Ontwikkelen en je
ontplooien dat kun je niet alleen, dat doe je samen.

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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