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Twee keer WTA-dubbeltoernooi voor Eva Wacanno

Eva is in de afgelopen maanden twee keer toegelaten tot een WTA-dubbeltoernooi
samen met haar vaste dubbelpartner Demi Schuurs.
De eerste keer in Strassbourg (FR) waar ze speelden tegen het als tweede geplaatste
Australische koppel WTA N316 en N#18. Ze verloren deze eerste ronde partij 1-6 5-7
met een zeer spannende tweede set. In Bad Gastein (AU) speelden Eva en Demi een
hele close partij tegen een Oostenrijks-Duits koppel met als uitslag 6-7 7-6 7-10. Naar
eigen zeggen hebben ze kansen gehad. Tijdens de Breda Future hebben Eva en Demi
net als vorig jaar de dubbelfinale bereikt, maar deze keer verloren ze met 4-6 1-6. Ze
konden de cruciale punten niet maken. Al deze resultaten hebben Eva haar hoogste
dubbelranking tot nu toe opgeleverd WTA N#228.
Door een aantal overwinningen in singeltoernooien heeft Eva inmiddels ook haar
hoogste singelranking ooit bereikt WTA N#458.
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Woensdag 10 sept
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Steun toptennistalenten en doe mee met het eerste
GO4SLAM Business Tennistoernooi op 19 sept. a.s.

Zin om met zakelijke relaties te tennissen en op een sportieve manier in contact te
komen met nieuwe relaties? Mèt tips/coaching van topcoach Alex Reijnders? Meld je
nu aan op www.go4slam.nl voor het eerste GO4SLAM BUSINESSTOERNOOI op 19 sept.
a.s. van 15u-21u in Vrijtijdscentrum Best. Je ondersteunt direct onze toptennistalenten.

Kijkje in de GO4SLAM 'wachtkamer'
Britt Schreuder wint het NRT** Utrecht op karakter. Niet altijd tevreden over haar
spel, maar door te blijven knokken toch de singel en dubbelfinale bereikt. De
singelfinale wint ze na opgave door haar tegenstandster bij 3-0 stand in de 3e set,
maar Britt stond 2-6 1-3 achter en won de 2e set met 6-4. Bart Stevens pakt 1e ITF
dubbeltitel in Odense (DEN). Tijdens het EJK U16 in Moskou bereikte Bart de beste 16
spelers van Europa. En Bart is tijdens de NJK2014 Nederlands kampioen JD16
geworden. Sjors van der Velden voor de 1e keer door kwalificatie $10.000
toernooi. Na drie wedstrijden winst in de kwalificatieronde plaatste Sjors zich voor het
$10.000 hoofdtoernooi in Knokke.
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Nieuwe spelersbus met dank aan bussponsoren
De nieuwe spelersbus van Tennis Academy Henk van Hulst / GO4SLAM rijdt
voortaan met opvallende belettering rond. Deze bedrijven hebben de spelersbus
mogelijik gemaakt : WILVO, ATS, INVORM,
S&S Facility Services, TeamWork,
Van Engelen Auto's, HSC Valkencourt,
Topsportcoach, Van Wijk & Partners,
Van Engelen De Wilde Makelaars,
FysioSegers en Car Cleaning
Borrenbergs. De bus wordt ingezet
voor spelerstransport van het SintJoris
College (LOOT) in Eindhoven en
naar toernooien.

Sylvani Schot winnares GO4SLAM Wisseltrofee

Toernooien kalender
Juli
Knokke $10.000 (BEL)
Bad Gastein WTA (FRA)
Galati $10.000 (ROE)
Augustus
Hechingen $25.000 (DUI)
Westende $25.000 (BEL)
Wanfercee-Baulet $25.000 (BEL)
Fleurus $25.000 (BEL)
September
Alphen a/d Rijn $25.000
Juarez $25.000 (MEX)
Monterry $25.000 (MEX)
Monterry $50.000 (MEX)

Het tennistoernooi om de GO4SLAM Wisseltrofee wordt ieder jaar speciaal voor
onze betrokken 'supporters ' (businessclubleden, bussponsoren, Vrienden Van) en
geinteresseerde nieuwe relaties georganiseerd. Ook dit jaar was het een zeer
geslaagde clubactiviteit. In een prima sfeer, met lekker weer, is er weer fanatiek
getennist door de enthousiaste deelnemers. Tijdens de barbeque en borrel na
afloop kreeg Sylvani Schot (S&S Facility Services) als trotse winnares de
Wisseltrofee 2014 uitgereikt. Dit is het derde jaar dat om deze trofee is gestreden.
Volgend jaar zal dit evenement zeker weer in het GO4SLAM programma worden
opgenomen.

Ranglijst
Internationale singel ranking - datum 4-8-2014
Eva Wacanno
WTA # 458 (hoogste ranking)
Lisanne van Riet
WTA # 624
Internationale dubbel ranking - datum 4-8-2014
Eva Wacanno
WTA # 242
Lisanne van Riet
WTA # 608
Nationale singel ranking - datum 4-8-2014
Eva Wacanno
N # 13
Lisanne van Riet
N # 16

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
Ton Kitzen (CroanConsult) :
“Passie om je droom te realiseren, een plaats bij de top
honderd van de wereld”. Dat was voor mij de
belangrijkste reden om deel te nemen aan de GO4SLAM
Businessclub. Om daar te komen kunnen de toptalenten
van de Tennis Academy Henk van Hulst zeker een duwtje
in de rug gebruiken. Jonge mensen die alles aan de kant
zetten om hun droom te verwezenlijken. Op een
GO4SLAM bijeenkomst sprak ik Miliaan Niesten, op dat
moment nummer 11 van de Nederlandse ranglijst. “Als ik
voetballer was, stond ik in dus het Nederlands elftal. Als
tennisser kan ik niet rondkomen van mijn sport”, vertelde
hij me. Dan besef je dat deze jonge tennistalenten het
niet alleen redden en extra steun nodig hebben. Dit
gezamenlijke doel onderscheidt deze businessclub van
andere. GO4SLAM kent een heel toegankelijke en open
sfeer met heel inspirerende bijeenkomsten en
inspirerende collega-ondernemers. Na elke meeting ga ik
weer vol enthousiasme en nieuwe ideeën terug naar huis
om mijn eigen droom, het voortdurend verbeteren van
mijn eigen trainingsbureau Croan Consult, te realiseren.

Frank Meulendijks (Wolfsbergen & Osnabrug) :
Doen waar je goed in bent! Excelleren in je vak! Dat mag
een drive zijn voor mensen en bedrijven. Of je nu
producten maakt, diensten verleent dan wel talenten en
creativiteit op het gebied van sport of kunst ontwikkelt. Ik
vind het een hele gezonde ambitie om het beste uit
jezelf en anderen te halen. GO4SLAM gaat ervoor om het
beste uit tennistalenten te halen. Om hen naar het
toptennisniveau te brengen en ze daarbij optimaal te
begeleiden. Voorman Willem Jan van Hulst ken ik als een
persoon, die op deze manier altijd voor de maximale
prestatie gaat. Het is mij een genoegen om GO4SLAM en
Willem Jan hierbij te ondersteunen via onze
betrokkenheid bij de Businessclub. Deze club is
bovendien een bijzonder aangenaam podium om
mensen te ontmoeten. We zijn en blijven erbij!

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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