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Bart Stevens start 2020 met dubbeltitel
Na een korte vakantie tijdens de Kerstdagen was het eerste toernooi voor Bart al vroeg
in het seizoen. Bart verloor helaas beide toernooien in de eerste ronde van het
enkelspel. Dit waren hele goede wedstrijden tegen de latere finalist van het eerste
toernooi en de nummer een op de plaatsingslijst tijdens het tweede toernooi. Deze
laatste wedstrijd werd met 7-6 derde set verloren. In de dubbel speelde Bart met de
Nederlander Jesper de Jong. Tijdens de finale werden de jongens op de proef gesteld
en viel de titel in de derde set onverwachts met 10-8 in de schoot via de supertiebreak.
Bart komt door dit resultaat om en nabij positie 400 op de ATP wereldranglijst.

Wist je dat?!?!
* Jip van Assendelft richting de
top 200 van de wereld onder 18
jaar gaat?
* Bart Stevens wederom een
$15,000 titel in het dubbelspel
gewonnen heeft?
* BurgGolf Gendersteyn
businessclublid van GO4SLAM
geworden is?

GO4SLAM-ACTIVITEITEN
31 januari 2020
Vrienden Van GO4SLAM
Tennistoernooi
4 maart 2020
MARKT event
23 april 2020
Ontbijtsessie GO4SLAM
13 juni 2020
VIP bezoek Libema Open

Event met Raemon Sluiter een succes

Afgelopen december mochten wij Raemon Sluiter, de ex-coach van Kiki Bertens,
ontvangen tijdens een van onze netwerkbijeenkomsten in het Pullman Eindhoven
Cocagne. Het werd een bijeenkomst die bij veel mensen is blijven hangen.
Inspirerende verhalen, leuke anekdotes en vooral de nuchterheid van Raemon werd
erg gewaardeerd door de gasten. Voor GO4SLAM was het een bijzondere avond: nog
nooit hadden we zoveel mensen bijeen tijdens een event. Het waren er ruim 60.

Jip van Assendelft stijgt met stip
Door de goede resultaten van Jip van Assendelft tijdens de ITF jeugdtoernooien in
Zweden (G4) en Tsjechië (G1) heeft Jip een grote sprong voorwaarts gemaakt op de
wereldranglijst bij de jeugd. Een plek bij de eerste twee honderd spelers van de wereld
lonkt. In Zweden verloor Jip helaas in een close wedstrijd van de latere winnaar en in
Tsjechië van de latere finalist. Tijdens zijn laatste wedstrijd in Tsjechië kampte Jip met
een scheenbeen blessure. Deze irriteerde dusdanig, dat na het overleven van vier
matchpoints in de tweede set, teveel beperkingen optraden om deze wedstrijd naar
zich toe te trekken.
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