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Veel ATP-punten deze zomer voor ‘t GO4SLAM-Team
Bart Stevens en Mats Hermans speelden eind juli / begin augustus drie weken
toernooien in respectievelijk Estland, Litouwen en Finland. Tijdens de laatste twee
toernooien werden de jongens gesteund door coach Rik van Gerwen (mede mogelijk
gemaakt door GO4SLAM). Voor Bart Stevens was dit zijn meest succesvolle trip op de
Tour tot nu toe. Twee keer kwalificeerde hij zich voor het hoofdtoernooi, met
uiteindelijk resultaat een tweede ronde en kwartfinale in de singel! In de dubbels
reikte hij nog hoger: hij won twee titels in drie finales. Tijdens zijn derde finale in
Kaarina (FIN) speelde Bart met zijn vaste dubbelmaat Marc Dijkuizen tegen, jawel,
GO4SLAM-speler Mats Hermans en zijn Braziliaanse dubbelpartner. Deze wedstrijd
werd uiteindelijk beslist in een derde set wedstrijdtiebreak 10-2 voor het Nederlandse
koppel. In ‘t al achtjarig bestaan van GO4SLAM was dit de eerste finale waaraan beide
spelers van het Team deelnamen!
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GO4SLAM-ACTIVITEITEN
10 oktober 2018:
Cryptocurrency
Spreker: John Vievermans
29 november 2018:
Neuromarketing
Spreker: Chantal van den Berg
Informatie over onze volgende
evenementen volgt op korte
termijn.

Goede week voor Bart Stevens in Zwitserland
Bart Stevens speelde in augustus voor ‘t eerst een $25.000-toernooi. Bart kwalificeerde
zich knap door drie wedstrijden te winnen. De loting koppelde Bart aan de nummer
drie van de plaatsingslijst. Helaas verloor hij deze wedstrijd. Wel behaalde hij met zijn
vaste dubbelpartner Marc Dijkuizen wederom de finale, na onder andere winst op het
als eerste geplaatste Engelse team. In de finale verloren zij in ‘n derde set
wedstrijdtiebreak (10-7).
US Open 2018
Willem Jan van Hulst, initiatiefnemer en tenniscoach van GO4SLAM, was 19 dagen in
New York om Valentini Grammatikopoulou (singel) en Matwé Middelkoop (dubbel) te
begeleiden. Valentini haalde het hoofdtoernooi niet en Matwé strandde met Robin
Haase in de derde ronde. Willem Jan genoot in die kleine drie weken van het
toptennis. Op de trainingsbanen, in de gym en tijdens de vele wedstrijden heeft hij
veel indrukken opgedaan. Voor de next generation heeft hij kort samengevat de
volgende aandachtspunten: leer veel ballen te maken, zorg ervoor dat je fysiek de
fitste van het circuit bent en dat je je ook op mentaal vlak enorm weerbaar en flexibel
kunt opstellen. Besteed veel aandacht aan je eerste ballen: de service en de return!
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Golf Event

Op 30 augustus organiseerde GO4SLAM het jaarlijkse ‘Golf Event’ bij ‘de
Herkenbosche’. Op deze zonnige middag werd er gestreden tussen de
verschillende
golfers van de bij GO4SLAM aangesloten
bedrijven. Een enthousiaste groep deelnemers begon aan de 9 holes, terwijl een
ander groepje ging oefenen op de driving
range. Een paar uur later werd de
eindstand opgemaakt. Hieruit bleek dat
Mike Willems (2MW) het toernooitje had
gewonnen!

Ondernemers Open Tennis Toernooi

Op 7 september stond een gezellig tennisevent op onze kalender. Wij waren met
GO4SLAM te gast in het recent vernieuwde
‘Vrijetijdscentrum Best’ voor alweer de 5e
editie van ons ‘Ondernemers Open Tennis
Toernooi’. De winnaar van afgelopen jaar,
Iztok Schekkerman (Pralibon), was
natuurlijk van de partij om zijn titel te
verdedigen. Tussen alle hapjes en drankjes
door werd er fanatiek getennist en
getraind onder begeleiding van voormalig
olympiër Miriam Oremans. Alle deelnemers hebben een half uur met Miriam op
de baan mogen staan en kregen leuke en handige tips. Zoals ieder jaar speelde
iedereen minimaal 3 wedstrijden. Uiteindelijk bleek dat 2 deelnemers alles
hadden gewonnen: Tanya Kreeftenberg (Mr. Mediators) en Taco Huizinga (The
Law Factor). Laatstgenoemde had precies 1 game meer dan Tanya en werd dus
de winnaar van ons ‘Ondernemers Open Tennis Toernooi 2018’. Gefeliciteerd
Taco!

Wist je dat...
* John Vievermans op 10
oktober 2018 een presentatie
komt verzorgen over
crypto-currency en blockchain
* GO4SLAM in de maanden
oktober en november weer te
gast is in het Hotel Pullman
Eindhoven Cocagne
* De businessclub 2 leden rijker is
geworden: Lugtenberg Capital
Group en McCoy & Partners
* Bart Stevens en Mats
Hermans hun hoogste
dubbelranking tot nu toe behaald
hebben
* Taco Huizinga (The Law
Factor) voor het eerst een
tennistoernooi heeft gewonnen

Ranglijst
ATP singel ranking - datum 10-10-2018
Bart Stevens
N #1291
Mats Hermans
N #1882
ATP dubbel ranking - datum 10-10-2018
Bart Stevens
N #635
Mats Hermans
N #1369
Nationale singel ranking - datum 10-10-2018
Bart Stevens
N #34
Mats Hermans
N #50

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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Nieuw Businessclublid
Nieuw Businessclublid Lugtenberg Capital Group
“Al jarenlang kom ik, Eefje, bij Valkencourt en regelmatig
zie ik de jongeren die de lessen volgen bij de
Tennisschool. Omdat mijn man en ik fanatieke sporters
zijn en ook graag naar sport kijken, vinden wij het leuk
om middels het lidmaatschap van GO4SLAM iets te
betekenen voor jong talent. Mijn man Hans heeft zijn
vaste ‘rondje’ bij Valkencourt van fietsen, hardlopen, core
training etc. Zelf tennis ik graag.
Naast het sporten is het bij ons altijd gezellig druk met
drie opgroeiende kinderen (Alexander, Amber en Casper).
Bovendien zit ondernemerschap in ons bloed en
besteden we veel tijd aan onze zakelijke activiteiten. Een
daarvan is LCG.
LCG investeert in groeibedrijven door middel van
participatie. Over het algemeen wordt er een
(minderheids)belang in het bedrijf verworven en nemen
wij zitting in het dagelijks bestuur. Samen met de
ondernemer proberen wij vervolgens het bedrijf door te
laten groeien. Door het inzetten van ons netwerk en door
kennis te bundelen kunnen wij over het algemeen de
ondernemers meer kansen bieden en samen
doorgroeien naar de volgende fase.
Verder hebben wij niet het doel het belang zo snel
mogelijk weer te verkopen, maar houden wij dit gewoon
in portefeuille. Wij kijken ernaar uit om met iedereen
kennis te maken en deel te gaan nemen aan de
verschillende activiteiten die GO4SLAM organiseert.”

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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