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GO4SLAM in Australië
Bart Stevens heeft afgelopen januari in Australië zijn eerste Grand Slam ervaring
opgedaan in Australië. Op basis van zijn ITF Junior Combined Ranking mocht Bart
meedoen aan de kwalificatierondes van de Junior Australian Open, het eerste Grand
Slam toernooi van het jaar. Bart kon in Melbourne zowel in de single als dubbel (7-10
match tiebreak) geen winstpartijen boeken. De eerste week in Australië speelde hij het
Grade 2 toernooi van Traralgon. Bart kwalificeerde zich voor het hoofdtoernooi; helaas
verloor hij in de tweede ronde. Het bijzondere van het spelen van Junior Grand Slams
is dat je in de tweede week van het échte toernooi op de baan staat. De grote
tennissers der aarden - Federer, Djokovic, Nadel - ontmoet je op de trainingsbanen en
je kunt ze in actie zien tijdens hun wedstrijden. Je ziet hoe ze zich voorbereiden, hoe
zij omgaan met de omstandigheden en hoeveel tijd er wordt gestopt in de nazorg na
lange wedstrijden. Met een koffer vol indrukken reisde Bart weer naar Nederland.
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GO4SLAM-ACTIVITEITEN
Woensdag 20 april
FCE Connect tennisevent
m.m.v. GO4SLAM-team
Vrijdag 22 april
GO4SLAM Open Business
tennistoernooi m.m.v.
Mark Dakriet en GO4SLAMteam
Zaterdag 11 juni
VIP-bezoek RICOH Open 2016
Woensdag 22 juni
Businessclub-bijeenkomst
'Netwerken met linkedin'
Donderdag 30 juni
Tennisevent voor relaties
van Bartosz m.m.v. Paul
Haarhuis, DO en
GO4SLAM-team

GO4SLAM in Israël
Aankomend GO4SLAM-speler Mats Hermans en trainingsmaatje Niels van Dam namen
in Israël deel aan twee $10.000 toernooien. Winnen in de eerste ronde van het
hoofdtoernooi betekende een plaats op de wereldranglijst. Coach Willem Jan van
Hulst had vooral algemene doelstellingen: ervaring opdoen, niveau oppakken,
verantwoordelijkheid nemen en voelen waar je ontwikkelpunten liggen.

GO4SLAM in Litouwen
Bart Stevens kon niet mee naar Israël. Hij speelde het Grade 2 ITF junior toernooi van
Litouwen. Bart had daar één doel, namelijk punten verzamelen voor een plaats in het
speelschema van het Junior Grand Slam toernooi van Roland Garros in Parijs, dat eind
mei werd gespeeld. Hij verloor in de eerste ronde zijn single partij van zijn sterke
dubbelpartner. Samen met hem haalde Bart wel de halve finale in de dubbel.
Leerpunten? Toekomstige toppers hebben allemaal een knal van een service! Door de
ondersteuning van GO4SLAM kon coach Willem Jan van Hulst met Bart meereizen
naar Litouwen en nieuwe doelen met hem stellen. Helaas is Bart uiteindelijk als 1e
reserve net niet toegelaten tot de kwalificatie Junior Roland Garros.

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend voordelig.
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Bijeenkomst 9 maart
Deze bijeenkomst stond in het teken van 'elkaars werkveld beter leren kennen'.
Vier businessclub-leden gaven een presentatie over onderwerpen uit hun praktijk.
Bert Arons (Couleur-Locale) sprak over het
vergroten van mentale energie en Rob
Vonsée (NICEsoftware) over e-health en
app-ontwikkeling. Taco Huizinga (The Law
Factor) gaf een aantal praktische juridische
tips waarmee iedere ondernemer zijn voordeel kan doen en Hans van Broekhuizen
(SuitsU) vertelde over het dragen van
maatpakken. Interessant en waardevol om
op deze manier met elkaar te netwerken.

GO4SLAM Tennisevents

In de maand april hadden we twee tennisevents op ons programma. Op 20 april
was - net als vorig jaar - FCE Connect
(Businessclub van FC Eindhoven) bij ons te
gast. Harm van Veldhoven, technisch
manager FC Eindhoven, en Willem Jan van
Hulst vertelden over 'Bouwen met Talent'.
Een heerlijk buffet en een tennistoernooi
met boeiende wedstrijden zorgden ervoor
dat het event opnieuw geslaagd was én
ook volgend jaar voor herhaling vatbaar.
Vrijdag 22 april was de 3e editie van het GO4SLAM Open Business Tennistoernooi
met dit jaar als speciale gast-trainer Mark Dakriet. Mark is de zanger van Re-play en
personal trainer. Hij verzorgde een intensieve warming-up, waarna de deelnemers in goede vorm aan het tennistoernooi konden beginnen. De sfeer was
supergezellig, met een leuke club ondernemers, goede catering en geweldige
wedstrijden op de buitenbanen van VTC Best, en met als uiteindelijke winnaar, de
nieuwkomer John Huizing (Huizing Management Services BV). Opnieuw is
gebleken dat tennis en zakelijk netwerken een uitstekende combi vormen! 30 juni
ontvangen we nog Bartosz ICT voor een tennisevent m.m.v. Paul Haarhuis en DO.

Wist je dat....
. Holman Vormgeving nieuwe
GO4SLAM-banners heeft
gesponsord en tevens
'Vriend van GO4SLAM' is
geworden. Bedankt Martijn
Verberne!
. dat Jakajima de hosting
en ondersteuning van de
GO4SLAM-website voor zijn
rekening blijft nemen. Bedankt
Pieter Hermans!
. we binnenkort de GO4SLAMapp, die momenteel door
studenten van SintLucas
wordt ontwikkeld, kunnen
presenteren
. we 'de Herkenbosche' GOLFLIMBURG verwelkomen als
GO4SLAM-businessclublid

Ranglijst
ITF JUNIOR combined ranking - datum 06-06-2016
Bart Stevens
N #112
WTA dubbel ranking - datum 06-06-2016
Britt Schreuder
N #1084
Nationale single ranking - datum 06-06-2016
Britt Schreuder
N #34
Bart Stevens
N #61
Mats Hermans
N #56

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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Bartosz steunt GO4SLAM
Roel Dagevosz (directeur Bartosz) :
Bartosz is specialist op het gebied van software testen en
software kwaliteit. Wij zijn actief bij de grotere
organisaties in Nederland. Voor onder andere KLM,
Rabobank, Belastingdienst, WiGo4it, PGGM, Achemea,
VGZ en SNS is Bartosz dé partij voor het testen van de IT.
De uitdaging voor onze consultants is om iedere dag
weer te presteren en net iets beter, net iets sneller en net
iets zorgvuldiger te zijn dan de anderen. Onze mensen
streven ernaar om met hun kennis en kunde
toegevoegde waarde te leveren en opdrachtgevers
positief te verrassen. Om dit te realiseren biedt Bartosz
ongelimiteerde trainingsfaciliteiten en dagen we onze
consultants voortdurend uit om uit hun comfortzone te
komen, te leren en te groeien. 'Maximize Your Talent'
staat bij Bartosz centraal! De parallel naar topsport in het
algemeen en naar GO4SLAM in het bijzonder is snel
gemaakt. Ook in topsport is het zaak om net iets beter,
net iets sneller en net iets zorgvuldiger te zijn dan de
concurrentie. Heel veel trainen en het voortdurend
aanscherpen van kennis en kunde dat vormtde sleutel tot
succes. In dit kader vinden we het ondersteunen van
GO4SLAM een mooie kans. Met de business-tennisevents
van GO4SLAM kunnen we enerzijds onze opdrachtgevers
een leuke en interessante dag bezorgen, en hen een
kijkje geven in de keuken van het toptennis in Nederland.
Anderzijds helpen we GO4SLAM en Tennis Academy
Henk van Hulst een handje in het realiseren van hun
dromen. We hopen dat het tennis-event voor onze
relaties op 30 juni 2016 een steentje zal bijdragen aan de
aandacht voor de tennissport in Nederland en het vinden
van de weg naar de top!
Tennis Academy Henk van Hulst Talentpartner
KNLTB :
Tennis Academy Henk van Hulst en KNLTB hebben een
partnership gesloten. De Tennis Academy krijgt een
prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers
van 12 t/m 18 jaar. De KNLTB heeft als ambitie om tot de
10 beste tennislanden ter wereld te horen. Daartoe wordt
de jeugdopleiding drastisch gemoderniseerd. De bond
wil toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde
talentpartners voor het opleiden van talentvolle
jeugdspelers. Jan Siemerink, directeur sportief van de
KNLTB, is blij met Tennis Academy Henk van Hulst als
talent partner: “Onze rol bij het opleiden van jeugd zal
minder een uitvoerende in de regio’s worden en meer
die van regisseur over een landelijk netwerk. We willen
samenwerken met de beste mensen om van Nederland
een beter tennisland te maken. Gezien de kennis en
ervaring van de coaches en de kwaliteit van de
accommodatie gaat de Tennis Academy hier zeker aan
bijdragen."

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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