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Tennis competitie GO4SLAM spelers deel 1

Nynke Hamburg speelde voor het tweede jaar 1e klasse gemengd bij ELTV en hoogste
klasse voor het Belgische TC Alken. In de Nederlandse competitie is het team van
Nynke geëindigd op de tweede plaats. Het was een moeizame competitie voor Nynke.
Onze ervaringen leren dat eindexamen afleggen en het spelen van competitie een
pittige combinatie is. De focus ligt vooral op de studie en daarnaast verwachten de
spelers hetzelfde niveau te halen. Deze periode geeft vooral inzichten over jezelf als
speler. Een mentale leerschool. In België is het Team van Nynke door naar de
eindronde. Ze zijn 1e geworden in de poule en dat betekent dat aan het einde van de
zomer gestreden gaat worden om het kampioenschap. Nynke heeft een aantal
leerzame wedstrijden gehad waaronder een partij tegen een meisje dat 300 WTA
gestaan heeft.
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GO4SLAM-ACTIVITEITEN

15 juni 2019:
VIP bezoek Libema Open
22 augustus 2019:
Golf evenement bij 'de
Herkenbosche'
6 september 2019:
Ondernemers Open Tennis Toernooi

GO4SLAM in Zweden

Nadat Bart Stevens geblesseerd terugkwam uit Japan nam het herstel meer tijd in
beslag dan gehoopt. Begin mei kon Bart toch starten op gravel met twee Futures in
Zweden onder begeleiding van Rik van Gerwen. Na een valse start in de eerste week
werd de tweede week eentje waarop je kunt bouwen richting zomer 2019.

Tennis competitie GO4SLAM spelers deel 2

Bart speelde in Nederland Eredivisie Gemengd voor Leimonias uit Den Haag. De
teamsamenstelling is betreft de jongens ‘ingekocht’ op de toekomst. Namen als Tim
van Rijthoven, Ryan Nijboer en Bart Stevens zijn de nieuwe generatie voor het
Nederlands tennis. Bart kreeg de kans om zich te meten in de dubbel op internationaal
niveau. Hier hield hij zich knap staande. Bart heeft zich tijdens de competitie tot een
vaste waarde geknokt. Daarnaast won hij zijn enige singel die hij speelde. De play-offs
werden gehaald door Leimonias waarin Zandvoort net iets sterker bleek. In België
speelde Bart eredivisie heren voor TC Alken. Zijn team eindigde als tweede en plaatste
zich daarmee voor de halve finales die in september 2019 gespeeld zullen worden.
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Ontbijtsessie GO4SLAM

Een vroege ochtend. Een ochtend vol met sport en gezelligheid. Deze GO4SLAM
ontbijtsessie stond in het teken van samen tennissen onder
begeleiding van trainers Willem Jan van
Hulst en Rik van Gerwen. Voor sommigen
was het tijd om de rackets af te stoffen en
de backhand slice weer eens uit de hoge
hoed te halen. Het was wederom een
mooie ochtend met een aangename
temperatuur om lekker buiten te sporten.
De ochtend werd afgesloten met een
heerlijk ontbijtje dat verzorgd werd door
Health & Sports Club Valkencourt.

Cognitus Consulting

Cognitus Consulting LLC is een ICTbedrijf, opgericht in 2002 in de USA, met
kantoren in Miami, Dallas en Chicago.
Momenteel heeft Cognitus Consulting
LLC 650+ SAP S/4 HANA business
consultants en is actief in Latijns Amerika,
Europa, USA - Canada en Asian Pacific
(Offshore locaties met eigen technische
SAP HANA consultants in Maleisie &
India. Wij zijn in Nederland gevestigd op
de Startbaan 8 in Amstelveen. Wij hebben
een mooie klantenkring van nationale en internationale bedrijven, zoals Airbus,
Unilever, Shell, Hydro, Bombardier, Grandvision, Ministerie van Defensie en vele
meer. Wij zijn wereldwijd een SAP Gold partner en hebben eigen ontwikkelde
SAP S/4 HANA cloud oplossingen.

Wist je dat...
* We op 22 augustus gaan golfen
bij 'de Herkenbosche'
* Matwe Middelkoop actief is
op de Libema Open 2019 met
Willem Jan van Hulst als coach
* Nynke Hamburg 2e geworden
is met haar team in de 1e klasse
gemengd op zondag
* Bart Stevens en zijn 'Lions' het
tot de play-offs wisten te
schoppen in de KNLTB Eredivisie

Ranglijst
ITF World singel ranking - datum 15-06-2019
Bart Stevens
N #576
Nynke Hamburg
N #1435
ITF World dubbel ranking - datum 15-06-2019
Bart Stevens
N #146

Volg GO4SLAM en
Tennis Academy
HENK VAN HULST op

ATP dubbel ranking - datum 15-06-2019
Bart Stevens
N #797
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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De EnergyOne group of companies is exclusieve Business partner van de
Bulldog organisatie en heeft exclusieve distributie rechten in een aantal landen
waaronder Spanje en Portugal.
1. De distributie van The Bulldog Beverages : “The
Bulldog Energy Drinks” en “The Bulldog Iced Coffee” Wij
zijn actief op de Amerikaanse en Europese markt.
2. De distributie van Magnesium sport producten - Op
een natuurlijke manier gewonnen uit de zoutmeren van
het Himalaya gebied op ruim 4.000 meter hoogte als
voeding supplement, sport olie en als Magnesium
Choride voor in een voet – of ligbad
www.himalayamagnesium.nl
3. CBD (sport) drinks, is alleen verkrijgbaar op de
Amerikaanse markt, waar het gebruik van CBD in drinken
en voedsel is gelegaliseerd.
Wij proberen via Sportsmarketing net als bij Red Bull
energy drinks naambekendheid te verwerven.
Momenteeel zijn wij verbonden aan de sporten tennis en
beachvolleybal.
De logo’s van EnergyOne en The Bulldog Energy drinks
staan nu ter promotie ook op de spelersbus
van GO4SLAM.
Wij zijn naast Cognitus Consulting Europe ook
businessclublid van GO4SLAM geworden omdat wij er
van overtuigd zijn, dat wij zowel met onze producten als
met ons sportsmarketing concept vanuit GO4SLAM
beide bedrijven kunnen laten groeien en daardoor meer
naamsbekendheid te verkrijgen voor “the Bulldog
Beverages” producten. Eredivisie Beach volleybal
Eredivisie Beachvolleybal Naast tennis richten wij ons op
het beachvolleybal, als een van de sponsoren van De
DELA Eredivisie Beach en via sportbedrijf Sportworx. De
Dela Eredivisie Beach bestaat uit 10 toernooien in centra
van steden en op andere beachvolleybalevents verspreid
door Nederland. Het 11e toernooi is het Nederlands
Kampioenschap Beachvolleybal in het Beachstadion te
Scheveningen. Het NK kan beschouwd worden als de
afsluiting en het finaleweekend van de tour.
Naast de DELA Eredivisie Beach heeft Sportworx in 2018
het nieuwe beachvolleybal concept King of the Court
(www.kingofthecourt.com) wereldwijd gelanceerd met
toernooien in Utrecht, Antwerpen, Hawaii en Huntington
Beach (LA).

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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