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Bart Stevens wint ‘eigen’ NRT-toernooi in Valkenswaard
Tijdens zijn eerste ronde in Valkenswaard kroop Bart door het oog van de naald: hij
had in de derde set een tiebreak nodig om te overleven. Daarna zag je hem groeien:
iedere wedstrijd speelde Bart beter, was zijn positie in het veld meer overtuigend en
kreeg zijn aanvallende speelplan meer stabiliteit. Met gevarieerd tennis won hij op
weg naar de finale alle wedstrijden in twee sets. De finale zelf duurde niet langer dan
een uur. Door zijn zakelijkheid en strakke focus leek 't krachtsverschil tussen beide
finalisten wel heel groot; de uitslag 6-0 6-2 bevestigde dan ook Barts overwicht. Veel
Businessclubleden konden Barts winst met eigen ogen aanschouwen. Het was dan
ook leuk om te zien dat zoveel supporters gebruik maakten van deze mogelijkheid om
hun betrokkenheid te tonen. Samen met GO4SLAM-speler Mats Hermans won hij ook
de dubbel. Helaas bleek het voorlopig ook zijn enige toernooi; zijn moeder Marloes
overleed tot ieders verdriet op 26 februari na een lang ziekbed.

Highlights
Dubbelfinales voor Valentini
Grammatikopoulou
NRT titel voor Bart Stevens in
Valkenswaard (enkelspel)
NRT titel voor Bart Stevens en
Mats Hermans in Valkenswaard
(dubbelspel)
Markt-event en Vrienden van
GO4SLAM tennistoernooi
Elements of Aruba
Ranglijsten

GO4SLAM-ACTIVITEITEN
20 april 2018:
Ontbijtsessie
16 juni 2018:
VIP bezoek Libema Open
7 september 2018:
GO4SLAM Wisseltrofee

De komende weken worden
meer data bekendgemaakt.

Stéphanie Visscher pakt weer ’n WTA-punt
Zoals bekend heeft GO4SLAM een vijver met talentvolle tennissers. Stéphanie, een van
de speelsters in de wachtkamer, won op knappe wijze het NRT-toernooi in
Valkenswaard. Daarna speelde ze drie toernooien in Turkije. Voor twee van de drie
toernooien wist ze zich te kwalificeren. Tijdens haar tweede toernooi verloor ze pas in
de tweede ronde tegen de als eerste geplaatste nummer #342 van de wereld. Door dit
goede resultaat scoorde ze weer een WTA-punt en staat de teller op twee.
Valentini Grammatikopoulou in twee dubbel finales
Valentini behaalde bij de Australian Open de tweede ronde van het
kwalificatietoernooi. Bij terugkeer ging voor haar het Europese indoorseizoen van start.
In februari behaalde ze twee dubbelfinales. In Glasgow (GB) dubbelde ze met de
Belgische Fed Cup-speelster Bonaventure. Hoewel ze als duo ongeplaatst waren,
wonnen ze wel het toernooi. In Altenkirchen (DUI) moest Valentini de finale
opgegeven door het plots ziek worden van haar Belgische dubbelpartner Zanevska.
Het als eerst geplaatste duo kon helaas niet het karwei afmaken. Deze resultaten
leverden Valentini een hogere ranking op. Je kunt haar terugvinden op plaats n#187
van de WTA-ranking.

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend voordelig.
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Vrienden van GO4SLAM tennistoernooi

De strijd is gestreden: afgelopen februari stond het jaarlijkse ‘Vrienden van
GO4SLAM tennistoernooi’ op het programma. We hadden een grote opkomst
met 40 mensen; 36 enthousiastelingen
namen deel aan het toernooi! Sjeng
Schalken was ook aanwezig om alle deelnemers te voorzien van een leuke
clinic/training. Het was een spannend
toernooi, omdat meerdere spelers al hun
wedstrijden gewonnen hadden.
Uiteindelijk moest er voor de beslissing
gekeken worden naar de meeste games
per potje. De winnaar was toen duidelijk:
Tom Vossen van Vossen Natuursteen.
Ter afsluiting volgde er een borrel.

Wist je dat...

Afgelopen 1 maart hebben wij 3 van onze
businessclubleden de mogelijkheid
gegeven om te vertellen over hun vakgebied. Zij spraken met passie en deelden
mooie verhalen uit de praktijk. De eerste
spreker was Koen Prinsen (HIT Profit).
Koen sprak voornamelijk over de Wet
Milieubeheer: de kansen en de
verplichtingen die deze wet geeft en over
de diensten van HIT Profit. Daarna was
het de beurt aan Kayleigh Goossens
(Bobmail) om ons mee te nemen in de wereld van e-mailmarketing. Kayleigh
heeft ons de basisprincipes van e-mailmarketing uitgelegd en ons verteld hoe je
deze vorm van marketing op een simpele manier kunt inzetten voor je bedrijf. Als
laatste was Jurgen Brouwers (Brouwers Reklame) aan de beurt. Via een prachtige
video liet hij ons kennismaken met de historie van zijn bedrijf en nam hij ons mee
in de wereld van licht- en neonreclame. Ook vertelde hij hoe Brouwers Reklame
dagelijks bezig is met topsport in combinatie met ondernemen. Wij danken Ton
Kitzen en Taco Huizinga voor de organisatie van deze avond!

* Er tijdens een mannenweekend
heel veel Fortnite gespeeld is
door Bart Stevens, Mats Hermans
en Rik van Gerwen.

Markt-event

* Bart Stevens en Mats
Hermans samen competitie
gaan spelen voor RTC Nip.
* We wederom twee nieuwe
businessclubleden hebben: HIT
Profit en Acuut Zorg.
* Stéphanie Visscher
Nederlands kampioene
geworden is bij de meisjes tot en
met 18 jaar.

* Bart Stevens voortaan met
Prince rackets speelt in plaats
van Yonex.

Ranglijst
ATP single ranking - datum 28-3-2018
Mats Hermans
N #1762
Bart Stevens
N #1970
ATP dubbel ranking - datum 28-3-2018
Bart Stevens
N #942
Nationale single ranking - datum 28-3-2018
Bart Stevens
N #36
Mats Hermans
N #48

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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Frank en Ineke in hun 'Elements' op Aruba
Afgelopen januari hebben wij, Frank & Ineke Verberne,
afscheid genomen van de ons dierbare GO4SLAM
Businessclub, omdat wij een andere wending aan ons
leven hebben gegeven. Wij zijn namelijk inmiddels
verhuisd en geëmigreerd naar Aruba. Als businessclublid
van het eerste uur zullen wij echter altijd nauw
verbonden blijven bij GO4SLAM en Tennis Academy
Henk van Hulst. Voor ons waren de Businessclubavonden
altijd een ‘feestje’. We hebben mooie vriendschappen
opgedaan met een aantal businessclubleden en
stafleden/spelers. Wij roepen de hele tijd “gelukkig is er
internet”, en inderdaad het werkt ook zo. Vanuit Aruba is
het niet moeilijk om de hoogte te blijven over alles wat er
bij de businessclub gebeurt en contact te houden. Wij
blijven ook vanaf Aruba aangesloten bij GO4SLAM en
hebben als ‘Vriend van’ een bijdrage gedoneerd voor
boostyourtalent. Als we weer een keer in Nederland zijn,
zullen we zeker ons gezicht laten zien en, als het zo
toevallig uitkomt, het liefst bij een GO4SLAM-activiteit.
Wij wonen inmiddels 6 weken op Aruba, hebben hier een
woonhuis met 2 vakantie-verhuurappartementen. Neem
eens een kijkje op onze onlangs gelanceerde nieuwe
website : www.elementsofaruba.com. Misschien een
reden om eens een keer op vakantie naar Aruba te
komen? Altijd welkom! Leuk om te vermelden dat
Jeanne-Tine van Vonderen (vrouw van businessclublid
Taco Huizinga) ons heeft geholpen bij het logo-ontwerp
en de look&feel van de nieuwe website. We zijn erg blij
met het uiteindelijke resultaat. We hebben het hier goed
naar ons zin. Het heerlijke warme weer, de open en
relaxte leefwijze van de Arubanen, de vele prachtige
plekjes op het eiland en last but not least de fantastische
lange stranden met een veelheid aan turquoise kleuren,
wij geniet er enorm van om hier te kunnen wonen,
werken en leven. Vind je het leuk om de hoogte te
blijven van onze belevenissen op Aruba middels onze
maandelijkse mail, laat het ons dan weten via
info@elementsofaruba.com of via het contactformulier
op onze website. Dan blijven we graag via die mail met je
in contact.
Zonnige groet, Frank & Ineke

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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