GO4SLAM

geeft tennistalent meer kansen

GO4SLAM is een initiatief van de
bekende Tennis Academy Henk
van Hulst in Valkenswaard. Deze
Tennis Academy is een van de
meest gerenommeerde in Nederland en leverde voormalige toppers
af als Paul Haarhuis, Jacco Eltingh
en Sjeng Schalken.
Het GO4SLAM-programma is voor
geselecteerde tennistalenten met
als doel uiteindelijk te kunnen spelen op de Grand Slams : Australian
Open – Roland Garros – Wimbledon – US Open. Hiervoor zijn extra
faciliteiten hard nodig, zoals tourcoaching in binnen- en buitenland,
individuele training, fysieke training,
voedingssuppletie en video-analyse. De Tennis Academy biedt deze
faciliteiten met (financiële) ondersteuning van betrokken ondernemers. Zonder deze extra steun van
het bedrijfsleven is een dergelijk
programma eigenlijk niet mogelijk.
Wijkgenoot Willem Jan van Hulst,
inderdaad zoon van, heeft van zijn
hobby zijn beroep gemaakt en wij
interviewden hem hierover.

Talentontwikkeling grootste
drijfveer
Op de vraag waar Willem Jan zelf
het meeste energie van krijgt, begint hij honderduit te vertellen over
de vele mooie momenten die hij
meemaakte met zijn pupillen: “Per
jaar heb je 2 à 3 van die mijlpalen.
Dat zijn momenten die zowel je
eigen verwachting als die van je
leerling overtreffen. Daar kan ik dan
weer maanden op teren. Daarnaast
vind ik het geweldig om jonge honden te zien groeien naar volwassen

professionals, niet alleen in het
tennis, maar vooral ook als mens.
Ze groeien als mens, ze leren plannen, omgaan met teleurstellingen,
leren wat hard werken en veel trainen is, krijgen een hogere mentale
weerbaarheid, pakken sneller hun
verantwoordelijkheid en ze leren
om zelf na te blijven denken. Vaak
zijn het de grootste leermomenten
als ze net niet hebben weten te
winnen. Ik baal dan zelf ook van
het verlies, maar kan wel genieten
van de les en met name hoe zo’n
jongeling er daarna weer veel sterker uitkomt”.
Het is al snel duidelijk dat Willem
Jan niet voor niets het bedrijf van
zijn vader heeft doorgezet. “Het
wordt ook steeds leuker”, voegt
hij eraan toe. “Toen ik het bedrijf
8 jaar geleden overnam, was ik
toch vooral een logische opvolger
van mijn vader en wist ik nog niet
hoe ik het vorm zou gaan geven.
Mijn stijl is ook echt anders dan
die van pa, maar past veel meer
in de moderne tijd. Vroeger was
trainen vaak doceren en drillen, nu
is het echt veel meer coaching en
de juiste snaren raken. Het is altijd
even zoeken waar die snaar zit. We
hebben een keer een jongen gehad, die op het punt stond om de
wedstrijd te verliezen. Hij concentreerde zich meer op de wedstrijd
in hemzelf dan op de tegenstander
of het tennissen. Ik beloofde hem
een beloning als hij zou winnen en
mijn co-trainer verdubbelde dat.
Hij won uiteindelijk de wedstrijd. Bij
hem werkte dat fantastisch, maar
een ander kan daar zijn schouders
voor ophalen. Dat vind ik mooi om
daarin de positieve en negatieve
triggers te vinden”.

Topsport is duur
Wat vooral opvalt aan het verhaal
van de gedreven tennistrainer is
dat hij er zelf helemaal in opgaat.
Hij maakt meestal meer uren dan
hij kan factureren en zorgt heel
goed voor zijn pupillen. “Er is veel
voor nodig om van toptalenten
ook daadwerkelijk toptennissers te
maken. Niet alleen bij de persoon

zelf, maar ook daaromheen. Er gaat
veel tijd in zitten, voeding wordt
steeds belangrijker, we reizen veel
naar buitenlandse toernooien, het
materiaal wordt steeds beter en er
veel technische, maar zeker ook
medische begeleiding. En uiteraard nemen we de ouders mee
in het proces en zoeken we altijd
naar een optimale combinatie met
school en huiswerk. Ik wil ook dat
het betaalbaar blijft en als we echt
in onze pupillen geloven dan kijken
we zeker niet op een uurtje meer of
minder”.
GO4SLAM is dan ook in het leven
geroepen om het bedrijfsleven en
particulieren de kans te geven de
talentontwikkeling van deze jonge
sporters mogelijk te maken. Het is
dan ook een fantastisch voorbeeld
van een vorm van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO),
waar we graag aandacht aan geven.
Ik hoorde laatst een nieuwe betekenis van MVO, die hier wellicht
nog meer geldt: Mens Verantwoord
Ondernemen.

Na het gesprek met Willem Jan ga
ik dan ook vooral met het gevoel
naar huis dat ik een man heb
ontmoet met een enorme passie
voor talentontwikkeling gekoppeld
aan steeds meer ondernemerschap
om dit mogelijk te maken. De juiste
drijfveer kan daarmee inspirerend
zijn, niet alleen voor zijn pupillen! n
tekst: Peter Nouwen
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