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Succesvolle trip Bart Stevens in Verenigd Koninkrijk

Bart reisde de afgelopen periode naar twee $25,000 toernooien. De eerste werd
gespeeld in Glasgow. Vanwege de sterke bezetting moest Bart starten in het
kwalificatietoernooi. Hier kwam hij succesvol doorheen met twee achtereenvolgende
zeges in een supertiebreak. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi werd Bart
gekoppeld aan een sterke Fransman: Quentin Robert (ATP #433). Bart trok zijn sterke
lijn uit de kwalificatie door en won met 6-3 6-2. In de tweede ronde nam Bart het op
tegen Luke Johnson. Deze wedstrijd ging met 2-6 7-6 4-6 nipt verloren. In het
dubbelspel haalde Bart verdienstelijk de halve finales samen met zijn partner Jesper de
Jong. Tijdens de tweede week in Sunderland wist Bart zich wederom te kwalificeren (2
zeges) waarna hij het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi moest afleggen tegen
de Fransman Added: 0-6 6-7. In het dubbelspel werden Bart en Jesper knap tweede!
Dit leverde Bart zijn hoogste ranking op in het dubbelspel: #387 op de wereldranglijst.

Wist je dat?!?!
* Vanwege het COVID-19 virus de
ATP en WTA Tour stilliggen t/m
minimaal 7 juni 2020?
* Bart Stevens zijn hoogste ATP
ranking (dubbel) behaald heeft?
* Donderdagochtend 23 april we
een 'actief' event organiseren?
* Merel Hoedt terug is op de WTA
Tour na lang blessureleed?
GO4SLAM-ACTIVITEITEN
4 maart 2020
MARKT event
23 april 2020
Ontbijtsessie GO4SLAM
13 juni 2020
VIP bezoek Libema Open

Comeback Merel Hoedt

Na een periode met blessureleed maakte Merel Hoedt vorige week haar rentree op de
WTA Tour. Ze vertrok naar het Tunesische Monastir voor een $15,000 Future toernooi.
In de eerste ronde van het hoofdtoernooi trof Merel de #2 van de plaatsinglijst (WTA
#419) Nastja Kolar. Merel speelde een uitstekende partij en won met 6-0 6-4. In de
tweede ronde trof ze de latere toernooiwinnares Nefisa Berberovic. Zij was een maatje
sterker en Merel verloor met 3-6 2-6.

MARKT Event GO4SLAM

Woensdag 4 maart stond het jaarlijkse GO4SLAM MARKT Event op de planning. Dit
event is een leuke mogelijkheid voor onze nieuwe businessclubleden om iets te
vertellen over hun job of waar ze zich zoal mee bezighouden. Dit jaar was de eer aan
Michael Filemon (TRC Advocaten), Marcel Vink (KONTAK) en Roel Kraaijenbrink (Electric
Dutchman). Michael vertelde op een interactieve en leerzame wijze over de link tussen
het insolventierecht en het erfrecht. Marcel heeft gesproken over zijn 'digitale
postkamer' en hoe hij dit toepast voor zijn klanten in het dagelijkse leven. Als laatste
werden we getrakteerd op een oplossing voor het zakelijk vervoer in het algemeen: de
Electric Dutchman. Roel vertelde over het product en over de toekomstplannen van
het bedrijf. De volgende GO4SLAM bijeenkomst staat gepland op donderdagochtend
23 april 2020!

Op zoek naar een
goedkope
internet copyshop?


PrijsPrinter.nl is snel,
gemakkelijk,
betrouwbaar en
verrassend
voordelig.
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