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Wat doen de GO4SLAM-spelers op dit moment?

De tenniscentra en tennisverenigingen zijn tot op heden volledig afgesloten in

Nederland. Hier en daar kan er op privebanen gespeeld worden door onze

GO4SLAM-spelers. Daarnaast houden ze zich vooral bezig met hun fysieke

ontwikkelingen. Ze hebben schema's en oefeningen waar ze dagelijks mee aan de slag

kunnen om zodra het weer kan en mag zo fit mogelijk op de baan te verschijnen.

Wekelijks is er ook ruimte voor mentale training die we virtueel aanbieden aan al onze

spelers en speelsters. Het is roeien met de riemen die er wel zijn. In deze periode kan

er wel degelijk verschil gemaakt worden en zal het kaf van het koren worden

gescheiden. Daar gaan we voor! 

Evenementen GO4SLAM

Een actieve netwerkclub: dat zijn wij. Helaas, zijn wij net zoals vele anderen

genoodzaakt om een aantal evenementen voor nu op te schorten tot een later

moment in (hopelijk) 2020. Wij zullen hierover tijdig communiceren. Desondanks, zijn

we met GO4SLAM in staat geweest een evenement toe te voegen aan onze kalender:

Neuroskills Virtueel Leiderschap o.l.v. Chantal v/d Berg. Dit zal plaatsvinden op

donderdag 7 mei om 12:00. 

Update Professionele Tennis Tour

Na zorgvuldige afweging en vanwege de voortdurende uitbraak van COVID-19, zullen

niet alle ATP- en WTA-toernooien in het gravel seizoen worden gehouden zoals

gepland. Dit omvat de gecombineerde ATP / WTA-toernooien in Madrid en Rome,

samen met de WTA-evenementen in Straatsburg en Rabat en ATP-evenementen in

München, Estoril, Genève en Lyon. Het professionele tennisseizoen is nu opgeschort

tot en met 12 juli 2020, inclusief de ATP Challenger Tour en ITF World Tennis Tour. Op

dit moment zijn toernooien die plaatsvinden vanaf 13 juli 2020 nog steeds van plan

om door te gaan volgens het gepubliceerde schema. Tegelijkertijd zullen de ATP

Rankings en WTA Rankings gedurende deze periode en tot nader order worden

bevroren. De uitdagingen die de COVID-19-pandemie met zich meebrengt, vereisen

meer samenwerking dan ooit van iedereen in de tennisgemeenschap, zodat de sport

gezamenlijk vooruitgang kan boeken in het belang van spelers, toernooien en fans.

Wist je dat?!?!

 

* Merchandise GO4SLAM online

staat 

 

* De ATP en WTA rankingen voor

onbepaalde tijd bevroren zijn: 

  

*Bart Stevens: ATP Singel #757,

ATP Dubbel #381

*Merel Hoedt: WTA Singel #800,

WTA Dubbel #779

*Jip van Assendelft: ITF Juniors

#256

 

 

 

 

GO4SLAM-ACTIVITEITEN (Data

allemaal onder voorbehoud i.v.m.

COVID-19):

 

23 april 2020:

GO4SLAM Ontbijtsessie

(verplaatst naar later moment i.v.m.

COVID-19)

 

7 mei 2020:

Neuroskills virtueel leiderschap

o.l.v. Chantal v/d Berg via ZOOM

 

13 mei 2020:

Padel uitwisseling met businessclub

FCE Connect

(verplaatst naar later moment i.v.m.

COVID-19)

 

4 juni 2020:

Golf meets Tennis

(onder voorbehoud)

 

4 september 2020:

Ondernemers Open Tennis Toernooi
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