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Goede ontwikkelingen Bart Stevens

Bart Stevens heeft de afgelopen maanden tijdens de Futures van zich laten spreken.
Hij speelde met Mats Hermans en onder begeleiding van Marijn Gelten, de fysieke
trainer van Tennis Academy Henk van Hulst, eind november de laatste twee
toernooien van het jaar in Turkije. Net als op veel andere toernooien kwalificeerde Bart
zich weer voor het hoofdtoernooi. Hoewel hij het niet altijd treft met zijn
tegenstanders, is de enorme ontwikkeling in zijn spel opvallend: sterke close
wedstrijden tegen spelers uit de top 300, en weer een kwartfinale (de vierde van het
laatste half jaar). Eerder bereikte Bart dit niveau ook al in Koeweit, Turkije en Litouwen.
Door teksten als “mentaal erin blijven hangen”, “tactisch de tegenstander een extra bal
durven geven” voel je de volwassenheid in zijn ontwikkeling toenemen. Zoals Bart ook
al zelf aangaf: “Je hoeft niet altijd de betere te zijn om een wedstrijd te winnen.”

Highlights
Nieuw businessclublid McCoy
Group
Neuromarketing met Chantal
v/d Berg
Cryptocurrency event met
John Vievermans
Goed einde van 2018 voor Bart
Stevens

GO4SLAM-ACTIVITEITEN
24 januari 2019:
Data event met sprekers Taco
Huizinga en Robert Manders
15 februari 2019:
Bezoek aan FC Eindhoven vs Jong
Ajax
22 februari 2019:
Vrienden Van Tennis Toernooi in
samenwerking met Sjeng Schalken
27 maart 2019:
MARKT-event
15 juni 2019:
VIP bezoek Libema Open

Uitbreiding GO4SLAM Team

Met de steun van fysieke trainer Kevin Zwennicker (ex-eredivisie voetballer) versterken
we de missie om fysiek onderscheidend te zijn binnen het circuit. Omdat naast
atletisch vermogen ook inhoud gevraagd wordt, heeft GO4SLAM weer een stap gezet.
Nu we de ervaringen van Kevin kunnen combineren met die van Sjeng Schalken en
trainer Willem Jan van Hulst kijken we uit naar wat deze impulsen gaan brengen.

Dubbelfinale Future voor Bart Stevens en Mats
Hermans

Tijdens het Future dubbeltoernooi in Turkije bereikten de GO4SLAM-spelers Bart
Stevens en Mats Hermans samen de finale. Door omstandigheden kon de finale helaas
niet gespeeld worden, maar de winst tijdens de halve finale op hun Russische
tegenstanders was sterk. Het was een mooie revanche op de verloren singels eerder
die week tegen dezelfde jongens. Voor Bart was dit zijn vijfde dubbelfinale (twee keer
winst in 2018) en voor Mats Hermans de tweede finale van het seizoen. Mats Hermans
sloot het seizoen af met dubbeltitel tijdens het Nationaal Ranking Toernooi van
Valkenswaard.
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Cryptocurrency Event

Een andere wereld: die van de digitale munten. Spreker John Vievermans
(oud-profvoetballer bij NEC) deelde zijn kennis en ervaring over deze veelal nog
onbekende wereld. De aanwezigen bij
deze GO4SLAM bijeenkomst kregen
handvatten bij de keuze en (voordelige)
handel in onder andere de Bitcoin,
Ethereum en de Liber. Een mooi
nieuwtje was dat met de Liber de
allereerste voetbalclub gekocht is:
Elche in Spanje.

Neuromarketing event

Afgelopen november waren we met een
grote groep mensen aanwezig in het
Pullman Hotel in Eindhoven. Voor deze
avond hadden wij een bijzondere
spreekster: Chantal van den Berg,
expert in neurowetenschappen en
neuromarketing. Zij nam ons mee in de
wereld van neuromarketing en leerde ons
hoe je de keuzes van mensen kunt beïnvloeden. Er werd enthousiast gereageerd
op dit onderwerp en alle aanwezigen
hebben een exemplaar ontvangen van haar boek: Breinspel.

Wist je dat...
* Sjeng Schalken aanwezig zal
zijn bij het 'Vrienden Van Tennis
Toernooi'
* Willem Jan van Hulst
getrouwd is met 'zijn' Eugenie
* De data voor de volgende
vijf GO4SLAM bijeenkomsten al
vastliggen
* Een groot aantal leden van de
club hun lidmaatschap weer
verlengd hebben
* Bart Stevens zijn verjaardag
viert op 29 januari 2019
* Bart Stevens vijf Future
dubbelfinales speelde in 2018
waarvan hij er twee won

Ranglijst
ATP singel ranking - datum 24-12-2018
Bart Stevens
N #1002
Mats Hermans
N #1880
ATP dubbel ranking - datum 24-12-2018
Bart Stevens
N #505
Mats Hermans
N #1188

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 McCoy Group
Nieuw Businessclublid McCoy Group
McCoy Group is een IT-bedrijf, opgericht in 2012. McCoy
Group bestaat uit een viertal bedrijven. McCoy & Partners
is actief op de SAP-markt, Appsolutely op het SalesForce
domein, Heroes richt zich op digitale transformatie met
focus op het Microsoft platform en Flow helpt klanten te
migreren naar de Cloud (AWS, Azure). Flow beheert en
optimaliseert eveneens de gemigreerde applicaties.
Hierdoor kunnen we onze klanten in de gehele
levenscyclus van hun IT-platformen ondersteunen.
We acteren op het snijvlak tussen IT-oplossingen en de
bedrijfsprocessen waarbij we via slimme oplossingen
onze klanten ‘toekomstvast’ maken. De groep bestaat
momenteel uit 180 medewerkers, is gevestigd in
Eindhoven, Utrecht en Hasselt en heeft een mooie
klantenkring van nationale en internationale bedrijven.
Het fundament onder McCoy Group is het vinden en
binden van de beste IT-consultants om deze continu
vervolgens beter te maken en klaar te stomen om voor
onze klanten de beste oplossingen te bedenken en te
realiseren. Hierbij horen niet alleen de ‘harde’
vaardigheden (IT- en bedrijfsproceskennis, project
management methodieken), maar zeker ook de ‘zachte’
vaardigheden zoals communicatieve skills, mentale
weerbaarheid en leiderschapsvaardigheden.
Tijdens mijn kennismakingsgesprek met Willem Jan van
Hulst bleek deze visie ook de link tussen McCoy Group en
GO4SLAM: talenten ondersteunen om de beste te
worden. Los van het vakgebied waarin je acteert, is het
begeleiden en ontwikkelen van mensen het leukste
onderdeel van ons vak. Ik ben businessclublid van
GO4SLAM geworden omdat ik ervan overtuigd ben dat
we hier van elkaar kunnen leren. Dat geldt niet alleen
voor GO4SLAM, maar ook voor de contacten met de
andere bedrijven uit het netwerk van GO4SLAM.
Ik zie uit naar onze kennismaking en wens iedereen
succes met het ontwikkelen van talenten.
Jeroen Seuntiëns
McCoy Group

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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