NIEUWSBRIEF 13
April - Juni 2015

Britt en Sjors testen internationaal hun niveau

De afgelopen maanden stonden in het teken van internationale toernooien. De
GO4SLAM spelers konden hun niveau testen en vooral ervaring opdoen. Sjors van der
Velden begon in januari met twee $10.000 toernooien in Duitsland, in maart gevolgd
door twee $10.000 toernooien in Turkije. Sjors kwam op deze toernooien nog niet
door de kwalificatie, maar was wel tien internationale wedstrijden rijker. De geboekte
winst (met hulp van GO4SLAM: coaching op alle toernooien) is dat Sjors en coach
Willem Jan van Hulst tot het juiste speelplan zijn gekomen. Britt speelde in Turkije
twee internationale toernooien. Deze hebben haar veel vertrouwen en tactisch inzicht
gegeven. Na haar blessure trainde zij vooral op techniek. In Turkije was het doel een
tactisch speelplan neer te zetten. Britt heeft ervaren dat ze met haar gevarieerde en
aanvallende tennis meer resultaat kan behalen. De spelers kijken met deze ervaringen
uit naar de volgende reeks internationale toernooien die in juni in Nederland starten.
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Inzet van GO4SLAM spelers tijdens de bijeenkomsten
Een compliment voor de GO4SLAM spelers, die zich bewust zijn van hun eigen
bijdrage en verantwoordelijkheden. Als ze niet op toernooi zijn, zijn ze altijd aanwezig
bij Businessclub activiteiten, altijd in voor een praatje en ze slaan graag een balletje
mee met de Businessclub leden. Onze spelers zijn, zoals dat mooi wordt gesteld, zeer
aaibaar en bereikbaar. Volg en voel met ze mee!

Mooie resultaten van Bart Stevens
Bart Stevens behaalde de kwartfinale van de Nederlandse Jeugdkampioenschappen
t/m 18 jaar. Hij verloor deze in een spannende drie-setter met 6-1 1-6 5-7. Tijdens het
ITF junior toernooi van Luxemburg was hij ook succesvol. Hij behaalde in de dubbel de
halve finale. In de laatste week van maart speelde Bart maar liefst negen wedstrijden
tijdens het ITF-toernooi van Malta. Onder begeleiding van Raemon Sluiter (KNLTB)
behaalde hij na drie overwinningen de kwartfinale singel (Grade 4). Zijn vierde singel
verloor hij met 4-6 4-6. Samen met Michiel de Krom speelde Bart 5 dubbels. De finale
werd uiteindelijk verloren in twee spannende sets.
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Businessclub bijeenkomst 25 februari
55 leden van de businessclubs van FC Eindhoven (FCE Connect) en GO4SLAM
hebben 25 februari jl. deelgenomen aan het tennis-event : GO4SLAM meets FC
Eindhoven. Met presentaties over talentontwikkeling van Jean-Paul de Jong,
hoofdtrainer van FC Eindhoven en Willem
Jan van Hulst, eigenaar/hoofdtrainer van
Tennis Academy Henk van Hulst. Van alle
kanten ontvingen we positieve reacties
over de aanwezigheid van Britt en Sjors
tijdens de tennisclinic, het tennisniveau
tijdens het toernooi en de zeer geslaagde
combinatie van tennissen en netwerken.

OPEN BUSINESS TENNISTOERNOOI 23 april

De 2e editie van het GO4SLAM Open
Business Tennistoernooi is op donderdag
23 april 2015. Deze keer met tips op
de tennisbaan van zangeres/tv-presentatrice DO. Een potje tennissen met
zakelijke collega's, op een sportieve
manier netwerken met (nieuwe) relaties
en als afsluiting een heerlijke BBQ.
Succes verzekerd! De ervaring leert dat
samen tennissen altijd 3 dingen oplevert:
fun, nieuwe contacten en business opportunities. Op basis van het aantal
aanmeldingen is het businesstoernooi op voorhand al geslaagd. We gaan er weer
een groots en sportief tennis-event van maken en vinden het super om veel
ondernemers die tennisminded zijn te ontvangen. De deelnemers worden
meteen Vriend van GO4SLAM en steunen daarmee direct onze
toptennistalenten.
Wil je voor jouw bedrijf ook een uniek tennisevent? Laat het ons weten en wij
maken een programma op maat! Kijk voor meer informatie op onze website
www.go4slam.nl.

Wist je dat....
. op basis van het aantal
aanmeldingen het GO4SLAM
Open Businesstoernooi 2015
bij voorbaat al een succes is
. Peter Bartels van Crowe
Horwarth Foederer is toegetreden tot GO4SLAM Business
club
. er nog veel interessante
Businessclub activiteiten op
het programma 2015 staan
. Willem Jan van Hulst in maart
voor de 12e keer een jaarlijkse
workshop geeft in Estland in
samenwerking met de Estonian
Tennis Association voor talentvolle Estlandse jeugdspelers en
tenniscoaches
. Irma Mallant de tekstuele eindredactie doet van de GO4SLAM
Nieuwsbrief waarvoor wij
haar hartelijk bedanken

Ranglijst
Nationale singel ranking - datum 13-04-2015
Britt Schreuder
N # 41
Sjors van der Velden
N # 65
Nationale dubbel ranking - datum 13-04-2015
Britt Schreuder
N # 68
Sjors van der Velden
N # 67
ITF JUNIOR combined ranking - datum 13-04-2015
Bart Stevens
N # 464

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 lid van GO4SLAM Businessclub?
GO4SLAM Businessclub leden aan het woord
Cora van de Put (CourConsult) :
De rode draad die door mijn activiteiten heen loopt is
mensen in hun kracht en (weer) in beweging krijgen. Dit
doe ik als mediator in arbeidssituaties, als trainer/opleider
van mediators en andere professionals en als
intervisiebegeleider en loopbaancoach. Deze doelstelling
herken ik in topsport in het algemeen en ook zeker in de
uitgangspunten van GO4SLAM. Talent stimuleren en
ontwikkelen hoort van nature bij mij. Ik geniet ervan als ik
zie dat mensen een nieuw perspectief zien gloren. Als
eenpitter ben ik gewend om veel naar buiten te treden
om zo collega-ondernemers te ontmoeten en met hen
de dialoog aan te gaan.
Het aansprekende van GO4SLAM is de diversiteit in het
ledenbestand en daardoor ook van de thema-avonden.
Daarnaast zijn we verbonden door een gezamenlijke
interesse, namelijk tennis. Ik ben zelf geen tennisser maar
heb inmiddels tijdens een paar clinics op de baan
gestaan en ik vind het wel een heel leuk spel. Of ik het
ooit zal leren is een andere vraag…….
Olav Bouts (Docufiller) :
Door een schouderblessure heb ik van mijn tennisleven
niet kunnen maken wat ik graag had gewild. Maar
niettemin bewaar ik aan het tennissen veel warme en
leuke herinneringen. Zo ook aan mijn competitie- en
toernooitijd met Willem-Jan. En dan niet alleen de leuke
mini-story dat WJ terugkwam met mijn autosleutels en
zei: "Mijn tas gaat niet bij jou in de auto, want er staat al
een soort van machine in.” Tja, bij een VW Kever zit de
motor nu eenmaal achterin ;-)
Ik vind het leuk om Willem Jan en de tennissport op deze
indirecte wijze een warm hart toe te dragen. En ja, ik vind
het ook leuk om bij GO4SLAM (al een beetje letterlijk)
oude(re) bekenden tegen te komen. Het is jammer dat
ik vanwege mijn schouderblessure na bijna 20 jaren geen
potje kan tennissen. Is niet echt verstandig.
Tennissen is leuk, GO4SLAM stimuleert niet alleen
mensen tot betere en het liefst toptennissers, de
kinderen/mensen leren ook om het beste uit zichzelf te
halen. Ook buiten het tennissen, zoals op de laatste
bijeenkomst werd gezegd.
We zijn er trots op dat de GO4SLAM Nieuwsbrief wordt
gemaakt in Docufiller. Wij vinden de nieuwsbrief een
mooi 'affiche' voor ons product. Samen met mijn collega
Kathleen Horsten draag ik op deze manier graag bij aan
een mooiere en betere tenniswereld. Als dit ook nog zou
leiden tot meer Docufiller-gebruikers, zijn wij helemaal
blij. Afsluitend weet ik één ding 100% zeker: Docufiller is
echt heel veel eenvoudiger dan tennissen.

4
GO4SLAM is een initiatief van Tennis
Academy Henk van Hulst in Valkenwaard.
Met (financiële) hulp van betrokken
ondernemers biedt GO4SLAM
professionele faciliteiten aan
geselecteerde tennistalenten 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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