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         OLF MET EEN 

ÉCHTE HANDICAP

LOCATIE

Winge Golf & Country Club
Leuvensesteenweg 252
3390 Sint-Joris-Winge

INSCHRIJVEN

Via e-mail naar k.pauwels@golfvlaanderen.be. Graag vòòr 10 juni 2013. 
Deze studiedag is volledig gratis.

CONTACT

Provincie Vlaams-Brabant dienst sport Vlaamse Vereniging voor Golf
Lieve Callens    Katrien Pauwels
lieve.callens@vlaamsbrabant.be  k.pauwels@golfvlaanderen.be 
016-26 76 57    02-752 83 30



VOOR WIE

Golfclubs, revalidatiecentra, dokters, provinciale sportdiensten, G-sportfederaties, … 

kortom iedereen met interesse om iets te doen rond ‘Golf met een échte handicap’.

PROGRAMMA

12.30 uur | Ontvangst met een drankje

13.00 uur | Verwelkoming door de gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant, Karin Jiroflée

13.15 uur | Inleiding Vlaamse Vereniging voor Golf

13.35 uur | Winge Golf & Country Club

13.55 uur | UZ Pellenberg 

14.20 uur | Mogelijkheid tot vragen stellen

14.45 uur | Demonstratie

15.45 uur | Afsluiter met een drankje

Voor het jaar 2013 werd golf door Bloso en de minister van Sport ver-

kozen tot ‘Sporttak in de Kijker’, zeg maar ‘Sport van het Jaar’. Naast 

allerlei promotionele acties om de golfsport meer bekendheid te geven 

en nieuwe golfers aan te trekken, wil de Vlaamse Vereniging voor Golf 

samen met de provincie Vlaams-Brabant, het revalidatiecentrum UZ Pel-

lenberg en Winge Golf & Country Club ook graag de aandacht vestigen 

op het project ‘Golf met een échte handicap’. 

Golf is immers een sport die vele voordelen biedt voor personen die 

omwille van een handicap geen lange afstanden meer kunnen afleggen 

of geen sport kunnen beoefenen met snelle verplaatsingen.

Ook personen die revalideren van een letsel kunnen door te golfen veel 

lichaamsperceptie en -controle terugwinnen, denk maar aan de coör-

dinatie bij de golfswing, het stappen op oneffen ondergrond, enz… . 

Bovendien laat het handicap-systeem in golf toe dat spelers van verschil-

lende spelniveaus, mét of zonder échte handicap, tegen elkaar kunnen 

spelen. Ook de uitdaging die je als speler steeds aangaat met jezelf en 

de groene omgeving waarin je op je eigen tempo speelt, zorgen ervoor 

dat golf de ideale sport kan zijn voor personen met een handicap.

Tijdens de studiedag worden al deze voordelen op een rijtje gezet, delen 

het revalidatiecentrum UZ Pellenberg en Winge Golf & Country Club 

hun ervaringen met het project en wordt een demonstratie gehouden 

op de driving range.

Ben je als club of revalidatiecentrum geïnteresseerd om een samenwer-

king op touw te zetten rond ‘Golf met een échte handicap’? Aarzel dan 

niet om je in te schrijven voor deze studiedag.

Hiernaast vind je het volledige programma en alle praktische informatie.

Heel graag tot dan! 

Golf met een échte handicap


