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#BEgolf Paragolf

Paragolf: wat houdt het in?
S
inds meer dan 10 jaar is paragolf in opmars in
Europa en daarbuiten. Initiaties, lessenreeksen
maar ook een ruimer aanbod aan wedstrijden
zorgen
ervoor dat paragolf wereldwijd
erkend wordt als een volwaardige discipline voor
mindervaliden. Maar wat houdt paragolf nu precies
in?

perfecte plek om te revalideren en zich te opnieuw te
integreren in de maatschappij.
Gezien valide en mindervalide spelers samen
van de golfsport genieten bevordert dit de
levenskwaliteit.

Sport wordt meer en meer gezien als hét middel
voor mindervaliden om volledige maatschappelijke integratie te bereiken. En golf vormt daarop
geen uitzondering! Onze sport, waarbij je tegen het
balletje moet slaan en de 18 holes moet
spelen in zo weinig mogelijk slagen, is meer dan ooit
uitgegroeid tot een sport toegankelijk voor iedereen,
ook mensen met een handicap.

Dankzij aangepast materiaal in functie van de
Paragolf, golf voor mindervaliden, beter bekend handicap, is golf een sport die toegankelijk is voor
onder de namen ‘handigolf’ in het Frans en iedereen, ongeacht of je golf recreatief wil
‘G-golf’ in het Nederlands, is dé discipline voor beoefenen of je graag wedstrijden speelt.
mindervaliden die graag inclusief willen sporten.
Dit is echter nog te weinig geweten en daar willen
Personen die lijden aan multiple sclerose, verlamming, amputatie, of auditief of autisme…. Wat de de Koninklijke Belgische Golf Federatie, AFGolf en
aard van de handicap ook is, de golfbaan vormt de Golf Vlaanderen samen wat aan veranderen!

EDGA, EK en een oﬃciële World Ranking
tillen Paragolf naar een hoger niveau
De EDGA (European Disabled Golf Association), de Europese Kampioenschappen en het nieuwe
wereldklassement geven het paragolfen een extra impuls. Het is dan ook evident dat België en haar
golﬀederaties deel willen uitmaken van deze evolutie.
De EDGA, die in 2000 werd opgericht, is het belangrijkste orgaan voor de promotie, ontwikkeling en
organisatie van golf voor personen met een beperking. Deze vereniging organiseert tal van internationale
toernooien, zoals een Europees Kampioenschap voor individuele golfers en teams. Sinds 2014 is de KBGF
lid van de EDGA en biedt financiële steun aan de Europese vereniging, zodat mindervalide Belgen de kans
krijgen om deel te nemen aan de wedstrijden die door de EDGA worden georganiseerd.
Er wordt ook een ranking bijgehouden op basis van de resultaten in een 40-tal tornooien. Sinds kort is dit
een oﬃciële wereldranking, waarop Adem Wahbi, de beste Belgische Paragolfer, in 2018 een mooie 7e plaats
behaalde.
A�ankelijk van de aard van de beperking en hoe deze invloed hee� op je golfspel, krijg je een
classificatie volgende de ‘definitions of impairments’. Dat kan een fysieke, visuele of mentale beperking zijn,
onderverdeeld in verschillende categorieën. Als Paragolfer dien je een aanvraag te doen
via een medical classifier. Voor België is dit momenteel Dr. Benoit Maertens.

Het doel van #BEgolf Paragolf: Paragolf
promoten als een volwaardige sport

D

e Koninklijke Belgische Golf Federatie,
AFGolf en Golf Vlaanderen werken nauw samen
om het gemeenschappelijke project #BEgolf te
ontwikkelen.
Binnen #BEgolf hebben we met het project
Paragolf
een duidelijk specifiek doel,
namelijk: paragolf promoten als een volwaardige
sport.
Met de nieuwe impulsen op internationaal
niveau (de EDGA, Europese kampioenschappen, een
wereldranglijst), was het ogenblik meer dan
aangebroken voor de drie federaties om
een gestructureerd aanbod van A tot Z te
voorzien: van ontdekking van de sport tot de
mogelijkheid om op topniveau te presteren.
Om dan op lange termijn een Belgisch team
Paragolfers af te vaardigen naar de Europese
Kampioenschappen, WK’s en de erkenning van
Paragolf op de Paralympische spelen te stimuleren.
De uiteindelijke droom is een team naar de
Paralympische Spelen te kunnen sturen.
Ondersteund door de Franstalige Handisport Liga,
het Fonds Baillet Latour en Sport Vlaanderen, is het
project #BEgolf Paragolf meer dan ooit gelanceerd.

Luc Feremans, Emmanuel Rombouts, Philippe Delhaye

Een 100% inclusief project
G
olf Vlaanderen zet zich al meer dan 10 jaar in voor
G-golf en AFGolf is bijna vijf jaar actief binnen
handigolf. Vandaag hebben de twee regionale
verenigingen en de KBGF besloten samen te werken
om een gemeenschappelijk project uit te bouwen:
#BEgolf Paragolf.

Concreet wil het project #BEgolf Paragolf de
paragolfinitiaties (die reeds georganiseerd werden
in een aantal Vlaamse golfclubs) uitbreiden zodat
iedereen de voordelen van onze sport kan
ontdekken.

Naast ontdekken en kennismaken willen we ook
Paragolf in België moet ervoor zorgen dat iedereen de competitieve spelers meer omkaderen. Via
zich opnieuw kan integreren in de maatschappij.
trainingen en transparante selectiecriteria zullen
selecties gemaakt worden om op topniveau te
Daarom besliste BEgolf om geen ona�ankelijke spelen.
federatie op te richten, maar wel om alle
mindervalide spelers op te nemen in hun
programma met initiaties, lessenreeksen, trainingen
en nationale teams om op topniveau te spelen.

Een programma in vier fasen

D

e training van een persoon met een beperkte mobiliteit is specifieker dan de voorbereiding van iemand
zonder beperking. Het project #BEgolf Paragolf bestaat daarom uit vier specifieke fasen : golf ontdekken,
golfer worden, wedstrijdspeler, nationale ploeg.

In Wallonië
- Ontdekken en revalideren Talrijke paragolfinitiaties zijn voorzien zodat
jongeren en volwassenen met een beperking
kunnen kennismaken met de golfsport. Het gaat
om een gloednieuw project voor de Franstalige
organisatie. Alle golfinitiaties of golﬂessen
zullen worden beheerd door de AFGolf, zoals
paragolfinitiaties met SNAG-golfmateriaal in
revalidatiecentra, gespecialiseerde scholen of tijdens
de PICO’s Cup, alsook initiaties met golfmateriaal in
de clubs zelf, met de coaches van de AFGolf. Deze
initiaties zullen tussen mei en september
plaatsvinden, waarbij één initiatieles per maand zal
worden gegeven.
Bedoeling van deze eerste fase: personen laten
kennismaken met de discipline die de sport nog
niet kennen of die zich niet bewust zijn dat ze deze
sport, ondanks hun beperking, kunnen beoefenen.
De golfsport zal dus op een ludieke manier worden
voorgesteld om in het algemeen de weldadige
eﬀecten ervan aan te tonen, en in het bijzonder in
het kader van revalidatie of re-integratie na een

ongeval, een chronische ziekte of bij een aangeboren
ziekte.
- Handigolfer worden In deze fase zullen mindervaliden de kans krijgen
om golfer te worden. Er zullen trainingen worden
georganiseerd om G-golfers te begeleiden en
hun praktijkervaring uit te breiden tot ze het
bekwaamheidscertificaat hebben behaald.
- Regionale trainingen Naast regionale trainingen voor jeugd zullen we
vanaf heden ook regionale trainingen paragolf
organiseren voor spelers die in aanmerking komen
voor de wedstrijden van de EDGA.
AFGolf zal één training per maand aanbieden,
van februari tot november. De professionals van de
AFGolf, die zijn opgeleid om mindervalide
spelers te coachen, zullen de spelers opvolgen (één
professional voor twee paragolfers).

In Vlaanderen
- Ontdekken en Golfer worden Golf Vlaanderen gaat de activiteiten van Mobicart
In 2019 zullen de G-golfinitiaties en -lessenreeksen,
uitbreiden, door i.s.m. Green Scooter ook trikes aan
via de clubs, verdergezet worden.
te bieden (scooters op 3 wielen) en door i.s.m. Kris
Via het ‘G-golf friendly’-fonds kunnen clubs sub- Van Nuﬀelen, G-golfer op Golf Puyenbroeck een
sidies ontvangen voor hun werking. Er zullen dan projectrekening aan te vragen bij de Koning
punten worden toegekend aan de clubs naargelang Boudewijn Stichting voor de aankoop van 2
hun infrastructuur (toegang tot het clubhuis), hun ParaMotions (elektrische golfrolstoelen).
Mobicart-aanbod, de aangeboden lessen en
- Regionale trainingen initiaties, de aanwezigheid van een G-golf captain,
Golf Vlaanderen zal eveneens investeren in
communicatie omtrent G-golf, enz. Het budget zal
regionale trainingen. De bedoeling is om 6 tot 8
worden verdeeld in functie van deze punten.
trainingen per jaar te geven aan de beste G-golfers.
Het partnership met de vzw Mobicart zal
eveneens worden verdergezet. Dankzij deze vzw
De selectiecriteria voor deze trainingen zullen de
kunnen de clubs die lid zijn (overeenkomst, partnership) komende weken nauwkeurig worden vastgelegd.
speciale gol�arretjes huren aan verlaagde
Ook Golf Vlaanderen zal hierbij haar professionele
tarieven: € 8 voor een gol�ar voor één persoon, en €
15 voor een buggy voor twee personen. Op die manier coaches en pro’s inschakelen.
kunnen de clubs deze transportmiddelen ter
beschikking stellen aan mindervaliden. Het doel
is om iedereen met een tijdelijke of permanente
beperking de kans te bieden om golf te blijven
spelen.

Op nationaal niveau

- Nationale ploeg Na initiaties, lessenreeksen en regionale
trainingen zal het topniveau worden beheerd door de
Koninklijke Belgische Golf Federatie.

graag een Belgian Team creëren (met selectiecriteria op basis van het EDGA-klassement, de beperking
en/of de sportieve progressie van de speler) zodat
België kan vertegenwoordigd worden op
internationale toernooien en op Europese
Om paragolf op nationaal niveau te promoten hee� Kampioenschappen voor individuele spelers en
KBGF verschillende doelstellingen nl.:
teams.
-het organiseren van een EDGA-wedstrijd in België
-het ondersteunen van de elitespelers via beurzen
Op lange termijn willen de Belgische Golf
-het selecteren voor wild cards en invitaties voor Federatie en de regionale organisaties de erkenning
van paragolf op de Paralympische Spelen van 2028
internationale toernooien.
stimuleren.
Zoals elke speler die financiële hulp wil krijgen,
zal de paragolfer een dossier moeten indienen met
Daarom zullen de KBGF en de organisaties, in
een beschrijving van zijn of haar golfprogramma en het verlengde van deze veranderingen, beogen om
omkadering.
paragolfers naar deze felbegeerde Spelen te sturen.
Maar de doelstellingen van het #BEgolf
Paragolf-project gaan verder dan dat. De KBGF wil

Belgisch Paragolf op internationaal niveau
Een EDGA-wedstrijd in België
De KBGF stelt alles in het werk om in België een EDGA-toernooi
te organiseren. Om een wedstrijd te mogen ‘hosten’ voor Paragolfers moet een procedure worden gevolgd vanuit EDGA. Een
EDGA wedstrijd in België is de gelegenheid bij uitstek voor al onze
Belgische spelers om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, progressie te maken, zich te meten met internationale toppers en hun
gol�andicaps te verbeteren zonder naar het buitenland te moeten
gaan. De KBGF hoopt deze wedstrijd uiterlijk in 2020 te organiseren. In 2021 zal de KBGF een Europese Team Championship voor
G-golfers organiseren in samenwerking met de EGA en EDGA.

Een EDGA-klassement en een wereldranking
Op 1 januari 2019 werd oﬃcieel een wereldranking gelanceerd op basis
van de EDGA. De R&A en de USGA hebben de handen in elkaar geslagen
om een ranglijst op te stellen voor mindervalide spelers. Adem Wahbi
staat op de wereldranking op de 7e plaats en is daarmee de beste Belg.
Een uitzonderlijke prestatie. Op basis van de classificaties van de spelers en het EDGA-klassement, zal de KBGF een Belgian Team kunnen
samenstellen.

Een Belgisch team op de EK
De doelstelling voor 2019 is om een Belgisch team naar de Europese
Kampioenschappen te kunnen sturen. KBGF wil hiervoor een ploeg
uitbouwen rond Adem Wahbi om ons land te vertegenwoordigen.

Een erkenning op de Paralympische Spelen
De International Golf Federation (IGF) hee�, namens alle leden waaronder de Belgische Federaties, reeds verscheidene malen een ‘bid’
uitgebracht bij het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om paragolf op te nemen in de sporttakkenlijst van de Paralympics. Helaas
hee� het IPC intussen beslist dat ook voor Parijs 2024 Paragolf (nog)
niet voldoet aan de nodige criteria om door te gaan naar de volgende
‘stage’ om erkend te worden.
Door Paragolf ook in België te ontwikkelen en te promoten hopen de
Belgische federaties hun steentje bij te dragen dat dit wel kan lukken
voor 2028.

Speciaal materiaal voorzien voor de
spelers
E
r werd tal van aangepast materiaal ontwikkeld zo- graag willen deelnemen aan nationale wedstrijden.
dat iedereen golf kan leren spelen. ParaMotions
(aangepaste rolstoelen), stoelen met richtbare zitGolf Vlaanderen werkt dan weer aan de profesting, golfboards, trikes, scooters, segway’s en bug- sionalisering en uitbreiding van de vzw Mobicart.
Vandaag is Mobicart een vrijwilligersorganisagy’s. Het aanbod is zeer uitgebreid...
tie die golfbuggy’s ter beschikking stelt aan clubs
Om de paragolfers nog meer inclusief ta laten waarmee ze een overeenkomst hee�. In 2019 gaat
golfen zullen de regionale organisaties en de KBGF Golf Vlaanderen deze activiteit uitbreiden met de
nog meer investeren in deze transportmiddelen. Zo verhuur van trikes (scooters op 3 wielen) en via
kunnen de mindervalide spelers zelfstandig meespe- fondsenwerving, de aankoop van twee ParaMotions.
len in wedstrijd.
Ook AFGolf wil in de toekomst investeren in twee
Momenteel hee� de Koninklijke Belgische Golf paramotions en andere transportmiddelen.
Federatie al drie scooters in haar bezit, die ter
beschikking zullen worden gesteld van spelers die

Adem Wahbi,
ambassadeur van #BEgolf Paragolf

A

dem Wahbi, geboren in 1999
te Brussel, is momenteel de
beste niet-professionele paragolfer van België. Adem hee�
een zeer mooie 1.1 als gol�andicap achter zijn naam staan. De
jongeman van Marokkaanse afkomst traint zeer vaak in België,
Frankrijk of Marokko om zijn droom waar te kunnen
maken. Nl. op een dag te kunnen deelnemen aan de
Paralympische Spelen.

“Mijn beperking, die zie je, maar ze hee� me
gemaakt tot wie ik nu ben.” Op zijn blog (http://
ademwahbi.strikingly.com/) komt die vastberadenheid mooi tot uiting.

Adem Wahbi lijdt sinds zijn geboorte aan spastische
diplegie (ook de ziekte of het syndroom van Little
genoemd) en speelt al golf sinds zijn 8ste. Ondanks
zijn beperking, die zich kenmerkt door een stij�eid
ter hoogte van de benen, waardoor hij dus moeilijk
kan stappen, is de speler van golfclub Sept Fontaines
vastberaden.

Het is dankzij zijn positieve ingesteldheid, zijn
sterke wil en vastberadenheid, maar ook door zijn
uitstekende resultaten en zijn verbluﬀende vooruitgang, dat BEgolf Adem Wahbi gevraagd hee� om
Ambassadeur te worden. Doordat hij perfect tweetalig is en altijd een glimlach op zijn gezicht hee�, is hij
de perfecte weerspiegeling voor paragolf.

“Doordat ik nooit ‘valide’ ben geweest, is voor mij
de manier waarop ik wandel, loop en me verplaats
geen beperking. Ik speel samen met ‘valide’ golfers
en dat weerhoudt me er niet van om topresultaten
neer te zetten […]. Mijn wil om te presteren is een
sterkte, want hierdoor kan ik alles verwezenlijken.»

« Het raakt mij dat ik ambassadeur van
BEgolf Paragolf mag zijn. Ik ben heel blij.
Het is een belangrijke rol. Het zal me op
persoonlijk vlak van pas komen en ik denk dat
ik veel te bieden heb. Maar ik doe niets liever
dan ‘geven’. Toen ik jonger was, hield ik niet
erg van het idee een ‘voorbeeld te zijn’, ik denk
dat ik dat woord niet echt begreep. Nu vind
ik het wel een hele eer om een voorbeeld te
mogen zijn en promotie te maken om mensen
met een beperking, jong en oud, meer te laten
bewegen. Iedereen uit hun zetel krijgen … en
dat mensen tegen zichzelf zeggen dat alles
mogelijk is.»

Palmares
Grand Prix Handigolf PACA (2018)
Grand Prix Handigolf de la ligue du Pays de la Loire (2018)
Grand Prix Handisport de Niort (2018)
EDGA European Championship (2018)
Open du Portugal (2017)
Grand Prix handisport d’Avrille (2017)
Championnat Junior à Sept Fontaines (2017)
Winge Junior Open U18-U16-U14 (2017)
Canon SA Disabled Golf Open (2017)
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Golf Vlaanderen

Emmanuel Rombouts,
Voorzitter
president@golfbelgium.be

Philippe Delhaye,
Voorzitter
president@afgolf.be

Luc Feremans,
Voorzitter
info@golfvlaanderen.be

Timothée Simoens,
Secretaris-Generaal
t.simoens@golfbelgium.be

Emilie Geury,
Secretaris-Generaal
emilie.geury@afgolf.be

Marc Verneirt,
Secretaris-Generaal
m.verneirt@golfvlaanderen.be

Julie de Wilde,
Communicatie medewerkster
j.dewilde@golfbelgium.be

Alexia Penasse,
Communicatie medewerkster
alexia.penasse@afgolf.be

Katrien Pauwels
Technisch medewerker
k.pauwels@golfvlaanderen.be

Nuttige linken
EDGA

www.edgagolf.com/

Ligue Handisport Francophone

www.handisport.be/

WR4GD

www.wagr.com/wr4gd-ranking

Mobicart

www.mobicart.be

Green Scooter

www.greenscooter.be/

Paramotion

www.paramotiongolf.info/

Specifieke termen:
Paragolf: golf voor mensen met een beperking.
Gemeenschappelijke naam voor het BEgolf project,
naar analogie met Paralympische spelen
Paragolfers: golfspelers met een beperking.

Classificatie: de categorie dat de beperking van de
G-golfer bepaalt. Men moet geclassificeerd zijn om
te kunnen deelnemen aan EDGA-toernooien.
Paramotion: aangepaste golfrolstoel met sta-op
functie en volledig verticaal kan worden geplaatst,
zodat de rolstoelspeler kan golfen.

Onze sponsors #BEgolf

Onze partners

