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Nieuwe GO4SLAM speler Sjors van der Velden
Op basis van zijn goede prestaties in de zomermaanden is Sjors van der Velden
toegetreden als nieuwe GO4SLAM-speler. Hij zat hiervoor al in de 'wachtkamer', maar
zijn selectie voor GO4SLAM is nu een feit. Sjors is al jong begonnen met tennissen. Op
10-jarige leeftijd startte hij met trainen bij Tennis Academy Henk van Hulst. Hij heeft in
de jeugd altijd in de top van zijn leeftijdscategorie meegespeeld. In 2013 haalde hij zijn
eindexamen VWO en koos daarna ervoor om full-time voor zijn tenniscarrière te gaan.
Na een jaar hard trainen (per week 15 uur tennistraining, 5 uur conditietraining, 5 uur
fitness, aangevuld met lichaamsverzorging en mentale coaching) en het spelen van
competitie en toernooien in binnen- en buitenland is hij klaar voor de volgende stap.
Het doel van Sjors voor het komende seizoen is om fysiek sterker te worden en zijn
eerste ATP-punten te pakken.
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GO4SLAM activiteiten
Donderdag 6 november
Businessclub bijeenkomst :
. Presentatie Talentontwikkeling
. Demonstratie GO4CAM
Zaterdag 29 november
Bezoek AFAS Tennisclassics

Kijkje in de GO4SLAM 'wachtkamer'
Bart Stevens heeft goed gepresteerd tijdens twee ITF Junior toernooien in
Zwitserland. Hij bereikte in beide toernooien de dubbel finale. In Biel verloor hij de
halve finale singel van zijn dubbelpartner. In Luzern kwam hij tot de singel kwartfinale.
Hierdoor staat Bart momenteel op plaats N#659 op de ITF Junior ranglijst.

Lisanne van Riet en Eva Wacanno gestopt
Lisanne van Riet heeft in het voorjaar besloten haar professionele tenniscarrière te
beëindigen. Na 5 jaar hard werken als fulltime tennisspeelster met heel veel mooie
prestaties, is voor haar het moment aangekomen om te kiezen voor een andere stap.
Vanaf september is ze gestart met een studie. Eva Wacanno heeft onlangs besloten na
13 jaar training bij Tennis Academy Henk van Hulst haar professionele tenniscarrière te
vervolgen bij de Tennis Academy van Kim Clijsters in Bree. Voor zowel Lisanne als Eva
geldt dat zij de steun en betrokkenheid vanuit GO4SLAM altijd als een enorme
toegevoegde waarde hebben ervaren. Wij wensen Lisanne en Eva heel veel succes.

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend voordelig.




NIEUWSBRIEF
Oktober - December 2014

Bezoek Fontys Sporthogeschool 10 september
Matty van Est, directeur Fontys Sporthogehogeschool, ontving ons gastvrij en
vertelde over de organisatie van de sporthogeschool en de vele samenwerkingsverbanden met externen. Steven Vos,
lector, zette uiteen waar de focus ligt in
het onderzoeksprogramma. Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma
wordt aansluiting gezocht bij organisaties
van 'buiten'. Dit leidde tot volop gespreksstof met onze businessclubleden/gasten
en was direct aanleiding tot vervolgafspraken. Een rondleiding door het fraaie
gebouw sloot het bezoek af.

Businessclub bijeenkomst 25 september

De businesscludleden zijn uitgebreid bijgepraat over de recente ontwikkelingen
door Willem Jan van Hulst. De nieuwe
GO4SLAM-speler Sjors van der Velden
presenteerde zich met een beschouwing
op zijn tenniscarrière tot nu toe en zijn
doelstellingen voor de toekomst. Lisanne
van Riet was er nog een keer bij en heeft
persoonlijk afscheid genomen van de
businessclubleden. De presentatie van
businessclublid Arjan Rattink, RVS
Marketing, over (online) marketing: van klassiek naar content, gaf de aanwezige
ondernemers volop stof tot nadenken over de marketing van hun eigen bedrijf.
'Combineer online performance met persoonlijk contact' is zijn advies. Het potje
tennissen met z'n allen is steevast een welkome afsluiting. Altijd fanatiek en zeer
gefocust zijn er diverse wedstrijdjes gespeeld op de buitenbanen van
Vrijtijds-Centrum Best. Opnieuw hebben we gemerkt dat samen tennissen snel
verbroedert en steeds weer zorgt voor een positieve en gezellige sfeer.

Wist u dat....
. onze spelersbus is getroffen
door een rondvliegende
honkbal
. de deelnemers van ons
eerste GO4SLAM Open
Business Tennistoernooi
laaiend enthousiast waren
. Ernie Hiemstra (Ergonomique)
het eerste GO4SLAM Open
Business Tennistoernooi
heeft gewonnen
. er volgend jaar een tweede
editie van het Open Business
Tennistoernooi komt
. we er 8 nieuwe Vrienden van
GO4SLAM bij hebben
. Sjeng Schalken 2x per week
traint met onze
GO4SLAM-spelers

.

Ranglijst
Nationale singel ranking - datum 27-10-2014
Britt Schreuder
N # 49
Sjors van der Velden
N # 68
Nationale dubbel ranking - datum 27-10-2014
Britt Schreuder
N # 119
Sjors van der Velden
N # 69
ITF JUNIOR combined ranking - datum 27-10-2014
Bart Stevens
N # 659

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
Ingeborg van der Kerk (Couleur-Locale) :
Als oud-speler van Tennisacademy Henk van Hulst draag
ik GO4SLAM een warm hart toe. Wat is er mooier om een
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van (jong) talent.
Ik ben blij dat GO4SLAM inmiddels een prachtig netwerk
om zich heen gecreëerd heeft waarin topsporters zowel
technisch, tactisch, fysiek en mentaal gefaciliteerd
worden. Juist deze integrale aanpak kan ervoor zorgen
dat een talent zo goed mogelijk tot bloei kan komen.
Daarnaast is het als ondernemer uiteraard ook leuk om te
netwerken met andere ‘sportminded’ ondernemers en
om de inspirerende themasessies bij te wonen. Zo blijf je
als ondernemer ook groeien. Vanuit mijn bedrijf
Couleur-Locale lever ik mijn bijdrage door ervoor te
zorgen dat spelers hun zelfinzicht en hun mentale
weerbaarheid vergroten, zodat ze lekker fris en positief
‘tussen de oren’ blijven.
Frank Stienen (Vrijetijds-Centrum Best) :
Ik was één van de leerlingen van het eerste uur van
Tennis Academy Henk van Hulst en nog altijd voel ik me
betrokken bij het wel en wee van de Academy. Ook mijn
kinderen hebben bij de Tennis Academy getraind en
werden goed begeleid. Het maximale uit je tenniscarrière
proberen te halen is een belangrijk aspect, niet alleen
sportief, maar ook op het gebied van je persoonlijke
ontwikkeling: doorzettingsvermogen, plannen,
incasseringsvermogen. Dit zijn belangrijke items die je
later in de maatschappij ook heel goed kunt gebruiken.
Deze ‘tools’ gebruik ik zelf nog dagelijks in het VrijetijdsCentrum Best. Het Vrijetijds-Centrum Best steunt
GO4SLAM om de jeugd een kans te geven het maximale
uit zichzelf te halen. Wij treden als “gastheer” op voor de
GO4SLAM business-events en tennistoernooien en
regelmatig worden de businessclub bijeenkomsten in
ons centrum gehouden. 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 heel gezonde ambitie
om het beste uit jezelf en anderen te halen. GO4SLAM
gaat ervoor om het beste uit tennis- talenten te halen.
Om hen naar het toptennis- niveau te brengen en
hen 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 business
club. Deze club is bovendien een bijzonder aangenaam
podium om mensen te ontmoeten. We zijn en blijven
graag betrokken!

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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