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Britt Schreuder in februari weer toernooi-fit

Als topsporter ben je een uitzondering wanneer je lichaam je continu de mogelijkheid
biedt om het maximale uit jezelf te halen. Ook Britt kwam helaas het 'blessurespook'
tegen. Ze heeft hierdoor vanaf half september geen wedstrijden meer kunnen spelen.
Voor iedere topsporter geldt echter dat je sterker en bewuster uit een blessureperiode
komt. Britt heeft veel uren met fysieke trainer Marijn Gelten (gefaciliteerd door
GO4SLAM) in de Gym op onze thuisbasis Health & Sports Club Valkencourt gewerkt en
onderging intensieve, pijnlijke behandelingen van fysiotherapeut Ries Segers. Hierdoor
heeft ze fysiek een sprong kunnen maken. Er was tevens ruimte voor een
tennis-technische investering, die ervoor moet gaan zorgen dat Britt zich vanaf
februari weer kan meten met speelsters op de wereldranglijst. We wensen Britt heel
veel succes met haar herstel en comeback.
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GO4SLAM activiteiten
Woensdag 9 maart
'MARKT'-event
Aanvang: 19u
Vrijetijds-Centrum Best
Woensdag 20 april
FCE Connect tennis-event
(FC Eindhoven businessclub)
met GO4SLAM-team
Health & Sports Club
Valkencourt
Donderdag 28 april
Tennis-event voor relaties
van Bartosz m.m.v. Paul
Haarhuis, DO en
GO4SLAM-team
Health & Sports Club
Valkencourt

GO4SLAM Teamkleding

Tijdens de laatste GO4SLAM-bijeenkomst van 2015 hebben alle aanwezigen kunnen
zien dat het GO4SLAM-team er top uitziet. In een mooi custom-made 'jasje', beschikbaar gesteld door businessclub lid Hans van Broekhuizen van SuitsU, waren de
GO4SLAM-spelers het middelpunt van de belangstelling. Tijdens alle officiële
bijeenkomsten van GO4SLAM zal het team dit jasje gaan dragen (foto op pag 2).

Bart Stevens bij beste acht jeugd dubbelteams van
wereld
Bart Stevens heeft zich eind 2015 in Florida (USA) tijdens de toernooien van Eddie Herr
en de Orange Bowl kunnen meten met de junioren wereldtop. Dit laatste toernooi
wordt al jaren gezien als de officiële wereldkampioenschappen voor de jeugd t/m
12-14-16 en 18 jaar. Bart kwalificeerde zich in de singles voor het Eddie Herr
hoofdtoernooi, en verloor de tweede ronde. Het hoogtepunt voor Bart was het spelen
van de kwartfinale dubbel met zijn Sloveense partner Lah. Ze verloren deze wedstrijd
in drie sets van de latere finalisten. Door deze prestaties stijgt Bart naar positie N#159
ITF Junior Combined en hij plaatste zich bovendien voor de kwalificatieronde van de
Junior Australian Open 2106. Gave prestatie!
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Bijeenkomst 20 november
Tjerk Bogtstra en Paul Logtens, oud-spelers van Tennis Academy Henk van Hulst,
waren onze gasten. Paul wist in 2005, met financiële ondersteuning van
ondernemers uit Boxmeer, plaats N#269
van de wereldranglijst te bereiken. De
zware weg naar dit succes heeft hem zeer
waardevolle bagage gegeven voor zijn
leven na de professionele tennissport.
Volgens Tjerk is er maar één ding nodig
om de wereldtop te kunnen halen: PASSIE
voor Tennis. "Tennissen is niet leuk!" is een
van zijn gevleugelde uitspraken. "Ouders,
die voor hun kinderen willen dat tennissen
leuk is, zijn bij mij aan het verkeerde adres."

Programma GO4SLAM Businessclub 2016

Op het moment van schrijven van deze
nieuwsbrief is het programma voor 2016
nog in de maak. In 2016 zullen de business
club-leden meer worden betrokken bij de
invulling van het programma door een
bijeenkomst te 'adopteren' en deze te
organiseren. Een ontvangst regelen binnen
je eigen bedrijf kan ook. Met als belangrijk
doel om betrokkenheid en netwerkmogelijkheden binnen de club te vergroten. In
2016 bestaat GO4SLAM 5 jaar dus een
extra feestelijk tintje zal het programma in het nieuwe jaar zeker ook gaan krijgen.
Wij zijn er trots op dat we in 5 jaar een mooie club zijn geworden, dat we veel
voor ondernemers interessante en inspirerende bijeenkomsten hebben kunnen
organiseren, dat we nu al weer onze 16e nieuwsbrief uitgeven, dat we al
verschillende keren hebben bewezen dat samen tennissen verbroedering tot
stand brengt en dat meer bedrijven ons weten te vinden voor de organisatie van
een tennis-event, zoals Bartosz op 28 april gaat doen voor zijn relaties. Wij hopen
ook in 2016 op meer ondersteuning van tennisliefhebbende ondernemers. Aan
het jaarprogramma 2016 zal het zeker niet liggen.

Wist je dat....
. Sjeng Schalken de AFAS
Tennisclassics 2015 heeft
gewonnen en dat hij zich
zeer gericht binnen ons
trainingsprogramma heeft
voorbereid op dit event
. GO4SLAM in 2011 is
opgericht en volgend jaar
dus het eerste jubileum
gevierd gaat worden
. Bart Stevens de Menno
Oosting Award 2015 heeft
gewonnen
. studenten van SintLucas
in het voorjaar van 2016
een GO4SLAM-app gaan
ontwikkelen
. Mark Dakriet, zanger van
Re-play / personal trainer,
onze speciale gast-trainer
zal bij het GO4SLAMbusinesstoernooi 2016

Ranglijst
ITF JUNIOR combined ranking - datum 04-01-2016
Bart Stevens
N #105
WTA dubbel ranking - datum 04-01-2016
Britt Schreuder
N #1099
Nationale singel ranking - datum 04-01-2016
Britt Schreuder
N #27
Bart Stevens
N #67
Nationale dubbel ranking - datum 04-01-2016
Britt Schreuder
N #31
Bart Stevens
N #99

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?
Ruud Rabelink (college van bestuur SintLucas) :
Als oud-docent lichamelijke opvoeding heeft sport altijd
een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Fysiek
ongemak heeft ertoe geleid dat het actief beoefenen van
sport tot mijn spijt voor mij niet meer mogelijk is met
uitzondering van een beetje racefietsen met een iets te
dikke buik. De fascinatie voor sport en met name voor
jonge talenten, die sport beoefenen, is altijd gebleven.
Vandaar dat GO4SLAM, dat jonge talenten bijstaat om
het beste uit hun zelf te halen, zo’n interessante club is.
Als bestuurder van de creatieve vakinstelling SintLucas,
die ook de missie heeft: "het beste uit jezelf te halen om
het beste uit de ander te halen", zag en zie ik veel
aanknopingspunten. GO4SLAM biedt talloze levensechte
opdrachten voor mijn studenten en is dus een mooi
platform om creatief en sportief talent te bundelen. In
deze win-win-situatie hebben mijn studenten
interessante opdrachten waarmee zij hun portfolio
kunnen verrijken en heeft GO4SLAM mooie
mogelijkheden om via creatieve oplossingen het concept
van GO4SLAM verder uit te dragen.
(Noot: in de samenwerking met SintLucas hebben een
groep studenten de huisstijl van GO4SLAM in een nieuw
jasje gestoken, heeft een tweede groep een promo-film
gemaakt en gaat in de komende maanden een derde
groep een GO4SLAM-app ontwikkelen)

Hans van Broekhuizen (SuitsU) :
GO4SLAM staat voor talentontwikkeling en dat is iets wat
ik enorm bij mijzelf vind passen. Mensen begeleiden,
helpen, beter maken en in contact brengen met de juiste
mensen of diensten. Verbinden! Daar ben ik iedere dag
zelf vol enthousiasme mee bezig en ik vind het heel erg
leuk om te doen. En dat is wat ik ook herken in alle
activiteiten van GO4SLAM en Tennis Academy Henk van
Hulst.
Vorig jaar, na een eerste ontmoeting met GO4SLAM op
een heel mooi evenement met de businessclub van FC
Eindhoven, was ik verkocht. De energie, die deze
bijzondere groep mensen uitstraalt, pakte mij volledig.
Hoe gaaf is het dat je onderdeel mag en kan zijn van
zoiets bijzonders. Komend jaar hoop ik iedereen beter te
leren kennen en wellicht kunnen we elkaar verder helpen
of verbinden. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

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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