Sportief

palmares

Er was enkele jaren terug een 3de plaats voor
België op het EK-18jaar en in 2010 werd België er
zelfs Europees Kampioen. In beide gevallen hadden
studenten van de Topsportschool Golf een belangrijke inbreng in deze overwinning. Ook konden we
een 8ste plaats op het WK Heren in 2010 noteren.
Daarnaast zijn er verschillende nationale titels in
verschillende leeftijdscategorieën voor Topsportschoolstudenten. Verschillende afgestudeerderden
timmeren momenteel verder aan hun carrière. Er
zijn er enkelen via College golf in de USA, er zijn er
anderen die via het Top Golf Vlaanderen project
werken. Binnen enkele jaren kunnen we hopelijk een
ex-leerling aantreffen op het professionele circuit.

Studie

palamares

Om aan te tonen dat het aspect studie zeer belangrijk is, lijsten we hier kort enkele studieprestaties
op: Kevin Dhondt (Regentaat L.O.), Joris Moulin
(Bachelor in Sport & Business), Hervé Gevers
(Master in Business), Lieselotte Pieters (Master in
Communicatiewetenschappen), Gommaar d’Hulst
(Master in L.O. en bewegingswetenschappen),…
Om de combinatie Golf en Studie
mogelijk te maken op het
niveau Hoger Onderwijs
heeft de VVG het Top
Golf Vlaanderen programma ontwikkeld.

Topcoach Pete Cowen
Sinds 2005 heeft de VVG een samenwerking met
de topcoach Pete Cowen.
Pete werkt met de beste touring pro’s van het
moment. Als coach van ‘US Open’-winnaar Graeme
McDowell, ‘British Open’-top 3 Louis Oosthuizen,
Hendrik Stenson en Lee Westwood en het halve
‘Europe’ Ryder Cup Team 2010 weet je dat Pete’s
coaching capaciteiten zeer hoog ingeschat worden.
Hij werd dan ook terecht verkozen tot PGA Coach
van het jaar in 2010.

VVG
topsportschool golf
hasselt

Het VVG-verhaal begon in 1997. Toen leerde Pete
VVG Coach David Petrie kennen. Dankzij hun vriendschap kregen wij als klein golfland de gelegenheid
om met deze topcoach te werken. Wij zijn daarom ook enorm trots dat wij als VVG twee tot driemaal per jaar op Pete Cowen mogen rekenen voor
technische screenings van spelers en ‘coach to
coach’-bijscholingen.

Meer

info over de

Topsportschool

of

wens je een statuut aan te vragen ?

Vlaamse Vereniging voor Golf
Karine Guerman – Sporttechnisch Directeur
Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem
Tel.: 02/752 83 30
E-mail: info@golfvlaanderen.be
www.golfvlaanderen.be

De plaats bij uitstek om
topsport en studie
optimaal te combineren!

Visie topsportschool:

golf én studie alle kansen geven !
De VVG-Topsportschool golf bestaat al meer dan
10 jaar. Via de Topsportschool biedt de Vlaamse
Vereniging voor Golf een kwaliteitsvolle golfopleiding
aan, erkend door het Ministerie van Onderwijs.
De doelstelling is om ambitieuze talentvolle golfers
een optimale begeleiding en de nodige faciliteiten
te bieden om hun topsportambities waar te maken
én gelijktijdig de mogelijkheden te behouden om
hun toekomst op studievlak te realiseren door het
behalen van een volwaardig diploma secundair
onderwijs.
De Topsportschool is gelegen in Hasselt en de VVG
werkt hiervoor samen met de Middenschool MS
3 Lyceum Hasselt (1° graad) en het KA2 Hasselt
(2° en 3° graad) alsook met de Flanders Nippon
GBC Hasselt.
Aan de Topsportschool wordt een volwaardig studieprogramma aangeboden:
1° graad: ASO en TSO: moderne wetenschappen
2° en 3° graad:
- ASO Wetenschappen Topsport
- ASO Moderne talen Topsport
- ASO Wiskunde Topsport
- TSO Topsport
Wanneer je overweegt naar de Topsportschool te
komen, moet je in de eerste plaats heel gemotiveerd
zijn, voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria
alsook samen met de VVG de ambitie hebben om de
top te bereiken en dit zowel op golf- als op studievlak.

Topsportstatuut
Om toegelaten te worden tot de Topsportschool
dien je te beschikken over een topsportstatuut
uitgereikt door de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van
Bloso, BOIC en de Vlaamse Sportfederatie. Deze
commissie beslist op voorstel van de VVG over de
al dan niet toekenning van het topsportstatuut.
Deze topsportstatuten zijn geldig voor één schooljaar en je moet als leerling-topsporter het topsportstatuut dus elk jaar opnieuw behalen.

Studie-

en trainingsprogramma

Het basisprincipe van het programma is dat je
de mogelijkheid krijgt om een volwaardig diploma
secundair onderwijs te behalen in combinatie met
een intensief golftrainingsprogramma. De uren
voorzien om te trainen zijn opgenomen in het
officiële onderwijscurriculum. De leerling krijgt het
statuut van topsporter met recht op een aantal
gewettigde afwezigheden voor deelname aan internationale wedstrijden en stages onder leiding van
de Nationale federatie en/of VVG.
Binnen het totale programma krijgt de leerlingtopsporter naast de algemeen vormende vakken, gespreid over 20 lesuren per week, ongeveer wekelijks
16u specifieke topsporttraining. De eindtermen in
het studieprogramma kunnen aan een sneller tempo
bereikt worden (20u ipv 32u) dankzij de kleinere
klassen en de intensieve studiebegeleiding.

Omkadering trainingsprogramma
Topsportschool
Eén van de steunpilaren van het topsportbeleid van
de VVG is een professionele omkadering. Binnen de
topsportschool is er een samenwerking met een
aantal internationale Topcoaches zoals Pete Cowen,
Ryan Lumsden en Ramsay Mc Master. Daarnaast
zijn er verschillende Belgische pro’s en experten
actief binnen het programma.
We stellen de coaches in het kort aan u voor:
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