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Bart Stevens maakt goede start

Het seizoen 2019 is goed begonnen voor Bart Stevens. Twee maanden had hij hard
gewerkt aan zijn fysieke gesteldheid en geïnvesteerd in zijn spelplan. Nu was hij klaar
voor Oslo waar hij eind februari zijn eerste Future speelde. Uiteindelijk speelde Bart in
Noorwegen vijf singels: eerst twee kwalificatiewedstrijden die hij beide won. In het
hoofdtoernooi trof Bart in de eerste ronde een Zweed die ook uit de kwalificatie kwam.
Na twee tie-breaks bereikte hij de tweede ronde waar hij uitkwam tegen de achtste
geplaatste Fransman. Uiteindelijk bleek de kwartfinale het eindstation; tegen een Rus
trok Bart na een lange drie setter aan het kortste eind. Al met al een mooi resultaat
voor de terugtocht naar de Tennis Academy Henk van Hulst.

Highlights
Nieuwe GO4SLAM speelster
Nynke Hamburg
MARKT-event met spreker
Jeroen Seuntiens
Vrienden Van Tennis Toernooi
GO4SLAM in Japan
Goede start seizoen voor Bart
Stevens

GO4SLAM-ACTIVITEITEN
18 april 2019:
GO4SLAM ontbijtsessie
15 juni 2019:
VIP bezoek Libema Open
6 september 2019:
Ondernemers Open Tennis Toernooi

GO4SLAM in Japan

Met onder andere de ondersteuning van GO4SLAM werd een toernooienreeks ver
weg in Azië mogelijk. Bart Stevens en coach Willem Jan van Hulst reisden half maart af
naar Kofu (Japan), waar de eerste van een reeks van drie Future toernooien plaatsvond.
Als eerste wilde Bart via deze toernooien zijn positie op de ranking versterken, maar
Willem Jan had ook als doel een beter zicht te krijgen op Barts ontwikkeling en zijn
speelplan.

Nynke Hamburg wint in Duitsland

Nynke Hamburg is na een blessureperiode van vier maanden begonnen met het
spelen van wedstrijden. Twee doelen stonden centraal: Nynke moest weer
wedstrijdritme opdoen en vertrouwen krijgen in haar pols. Van de drie toernooien
afgelopen maand was de laatste in Krefeld haar beste. Daar won ze vier singels op rij.
Tot en met de finale won Nynke alles in twee sets, waaronder ook de halve finale
tegen trainingsmaatje Noesjka Brink. Tijden de finale moesten alle zeilen bij gezet
worden: deze partij werd beslist in een derde set match-tiebreaker 10-7 in het
voordeel van Nynke.
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Vrienden van GO4SLAM tennistoernooi

De strijd is wederom gestreden: afgelopen januari stond het jaarlijkse ‘Vrienden
van GO4SLAM tennistoernooi’ op het programma. We hadden een gave
opkomst met ruim 35 mensen: 30
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: Richard Smal.
Natuurlijk werd er flink nagepraat.

Markt-event

Afgelopen 27 maart hebben wij één van
onze nieuwe businessclubleden de
mogelijkheid gegeven om te vertellen
over zijn vakgebied. Jeroen Seuntiens
(McCoy Group) hield een interactieve en
leerzame presentatie over zijn ervaringen
met en kennis op het gebied van het
simplificeren van IT-omgevingen van
klanten. Een leuke bijkomstigheid was dat
de McCoy Group een dag eerder de
‘Zilveren FD Gazelle’ prijs kreeg
uitgereikt; een prijs voor de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Daarnaast
gaf Willem Jan van Hulst een evaluatie van het jaar 2018. Hij stond stil bij de
ontwikkeling van de spelers en nam de jaarcijfers door.

Wist je dat...
* We op 15 juni de halve finales
van de Libema Open gaan
bekijken
* Bart Stevens met nieuwe
rackets gaat spelen
* Nynke Hamburg uitkomt voor
het eerste gemengde team van
ELTV
* Willem Jan van Hulst naast
tenniscoach ook kan fungeren als
groundsman
* Rik van Gerwen en Willem Jan
van Hulst samen de Estoril Open
bezocht hebben

Ranglijst
ITF World singel ranking - datum 31-03-2019
Bart Stevens
N #634
Nynke Hamburg
N #1433
ITF World dubbel ranking - datum 31-03-2019
Bart Stevens
N #153

Volg GO4SLAM en
Tennis Academy
HENK VAN HULST op

ATP dubbel ranking - datum 31-03-2019
Bart Stevens
N #799
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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Nieuwe speelster GO4SLAM: Nynke Hamburg
Introductie Nynke Hamburg
Nynke maakt sinds het begin van 2019 deel uit van
GO4SLAM. Op de achtergrond zat Nynke al een tijdje in
de 'wachtkamer'. Een korte kennismaking met dit nieuwe
talent dat samen met Tennis Academy Henk van Hulst
een weg uitstippelt naar het spelen van een Grand Slam.
1. Hoe heet je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Nynke Hamburg. Ik ben 17 jaar oud en ik
kom uit Veldhoven. Ik speel competitie voor ELTV uit
Eindhoven in de gemengd 1e klasse op zondag.
2. Sinds wanneer train je bij de Tennis Academy Henk van
Hulst?
Sinds mijn 11e train ik bij Tennis Academy van Henk van
Hulst. Ik heb het hier goed naar mijn zin en het
programma sluit goed aan bij mijn wensen.
3. Wie is je idool en waarom?
Mijn idool is Rafael Nadal. Hij is mijn voorbeeld omdat hij
voor ieder punt vecht en nooit opgeeft. Bij de dames is
Kiki Bertens mijn idool, ik vind dat ze het ontzettend goed
doet op dit moment! Mooi voor het Nederlandse tennis.
4. Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt op de
tennisbaan?
Dat is een lastige vraag. Ik heb meerdere mooie en leuke
momenten meegemaakt. Als ik dan toch een keuze moet
maken kies ik voor het behalen van het hoofdtoernooi op
het $15.000 Future toernooi in Rotterdam.
5. Wat verwacht je van het seizoen 2019?
In 2019 verwacht ik dat ik veel toernooien en wedstrijden
ga spelen, zowel in Nederland als in het buitenland met
als doel het verbeteren van mijn eigen spel.

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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