Palmares?
Zowel op sportief vlak als op gebied van studie bracht de VVG-Topsportschool al heel wat mooie resultaten
voort. Op sportief vlak is de VVG er in geslaagd met haar alumni spelers door te breken op alle professionele
niveaus. Zoals je wel weet hebben we een dubbele winnaar op Europese Tour bij de mannen alsook spelers op
de Challenge Tour, de Alps Tour en de Pro Golf Tour. Bij de vrouwen zijn er speelsters op de LET en de Let Access.
Naast deze fantastische sportieve resultaten, zijn ook heel wat mooie studieresultaten het vermelden
waard. Verschillende ex-leerlingen behaalden immers mooie diploma’s na de VVG-Topsportschool, zoals
Masters in de Communicatie en de L.O., Masters in de Business, Bachelors in de L.O., MBA, er is een
doctoraatstudent L.O.,… De Topsportschool voorziet een algemene educatie en vorming, waardoor de
leerlingen nadien een goede basis hebben om in verschillende sectoren een mooie weg op te gaan!
Via www.golfvlaanderen.be kan je een uitgebreid palmares terugvinden.

Internationale expertise?
Sinds verschillende jaren werkt de Vlaamse Vereniging voor Golf samen met internationale
coaches, als mooie aanvulling op de eigen expertise van de VVG-coaches. Het verhaal begon
met topcoach Pete Cowen in 1997 en sinds enkele jaren komen internationale experten Ryan
Lumsden, Martin Joyce en Orlaith Buckley naar Vlaanderen voor technische screenings van
de spelers en ‘coach to coach’-bijscholingen. De VVG is erg trots om met deze internationale
ervaring aan de slag te kunnen gaan met haar eigen coaches en topsporters!
Biomechanische omkadering: Ryan Lumsden
Technische omkadering: Martin Joyce
Fysische omkadering: Orlaith Buckley
Enkele keren per jaar screenen deze internationale coaches de spelers van de VVG-Topsportschool en Top Golf Vlaanderen om er aan hen, alsook de VVG- coaches én de privécoaches hun expertise en werkpunten door te geven. Hiervoor werkt Ryan Lumsden nauw
samen met topcoach Pete Cowen.
Dit zijn internationale specialisten in onder andere biomechanica, 3D-analyse, swingstatistiek,
blessurepreventie, ‘posture’, trainingstools en trackman. Hun team werkt onder andere met
heel wat toppro’s zoals Lydia Ko, Minjee Lee, Shane Lowry, Nick Faldo, Bernard Langer (om
er slechts enkele te noemen), alsook met verschillende junior programma’s in Nieuw-Zeeland,
Australië, Japan, Ierland, Schotland en… bij ons in Vlaanderen.

Meer info over de VVG-Topsportschool of
wens je een statuut aan te vragen?
Vlaamse Vereniging voor Golf
Karine Guerman – Sporttechnisch Directeur
Leuvensesteenweg 643/3,
1930 Zaventem
T: 02 752 83 30
M: info@golfvlaanderen.be

Wat na de VVG-Topsportschool?
Als je na je carrière op de school op de vooropgestelde ontwikkelingslijn zit, kan je als talentvolle speler de
keuze maken om op college te gaan in Amerika. Hiervoor werkt de VVG samen met Overboarder, om de juiste
studiekeuze te maken en golf met hogere studies te kunnen combineren. Talentvolle jongeren die aan de
opgelegde criteria voldoen, worden hierbij ondersteund door de VVG via het Top Golf Vlaanderen-programma.

www.golfvlaanderen.be

VVG-Topsportschool
Golf én studie alle kansen geven!

Een kwaliteitsvolle opleiding
op sportief en educatief vlak
Al meer dan 15 jaar leidt de VVG-Topsportschool talentvolle jongeren op om zowel hun
golf- als studiecarrière alle kansen te geven. Via de VVG-Topsportschool biedt de Vlaamse
Vereniging voor Golf een kwaliteitsvolle opleiding aan op zowel sportief als educatief
vlak. De opleiding is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Sport Vlaanderen.
Waarom studeren aan de VVG-Topsportschool?
De doelstelling is om ambitieuze én talentvolle golfers een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten
te bieden om hun topsportambities waar te maken. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden
om een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van een volwaardig diploma secundair
onderwijs (ASO/TSO).

Studie- en trainingsprogramma?

Hoe instappen?

Het basisprincipe van het programma is immers dat je als leerling de mogelijkheid krijgt om een volwaardig
diploma secundair onderwijs (ASO/TSO) te behalen, in combinatie met een intensief golf trainingsprogramma. De uren, voorzien om te trainen, zijn opgenomen in het officiële onderwijscurriculum. Met je verplichte
topsportstatuut op zak, heb je het recht op een aantal gewettigde afwezigheden zodat je kan deelnemen aan
internationale wedstrijden en stages onder leiding van de Koninklijke Belgische Golf Federatie en/of de VVG.

Studeren op de VVG-Topsportschool kan niet zomaar. In de eerste plaats moet je heel gemotiveerd zijn en
je moet de ambitie hebben om de top te bereiken op zowel golf- als studievlak.

We stellen de coaches in het kort aan u voor (op 02/2016)

Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen bekomen.
Dit statuut wordt uitgereikt door de selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, het
BOIC en de Vlaamse Sportfederatie in de commissie zetelen. Zij nemen de beslissing, op voorstel van de VVG,
over de toekenning van het topsportstatuut.

Coördinatie

Binnen het totale programma krijgt de leerling-topsporter naast de algemeen vormende vakken, gespreid
over 22 lesuren per week, ongeveer wekelijks 16u specifieke topsporttraining. De eindtermen in het studieprogramma kunnen aan een sneller tempo bereikt worden (22u i.p.v. 32u) dankzij de kleinere klassen, die een
sterk geïndividualiseerde en intensieve studiebegeleiding mogelijk maken.
Je hoort het: hierdoor kan je zowel op studie- als sportief vlak een mooie toekomst uitbouwen!

Sporttechnisch Directeur: Karine Guerman (Vlaamse Vereniging voor Golf)
Topsportcoördinator: Laurence Veys (KA2 Topsportschool Hasselt)

Deze topsportstatuten zijn slechts geldig voor één schooljaar, dat wil zeggen dat een leerling-topsporter dus
elk jaar opnieuw de criteria dient te behalen om het statuut te hernieuwen.
De selectiecriteria per schooljaar vind je terug via:
www.golfvlaanderen.be/VVG jeugd/VVG Topsportschool/opsportstatuut

Technische omkadering
Eindverantwoordelijke Trainer Topsportschool: Ellen Smets
Technische trainer & putting expert: George Mackecknie

Studieprogramma aangeboden op de VVG-Topsportschool
1e graad: ASO
2e graad: ASO Wetenschappen Topsport of TSO Topsport
3e graad:
- ASO Wetenschappen Topsport
		

- ASO Moderne talen Topsport

		

- ASO Wiskunde Topsport

		

- TSO Topsport

Waar is ze gelegen?
De VVG-Topsportschool is gevestigd in Hasselt. Het sportieve luik vindt plaats op gastclub Flanders Nippon
G.&B.C. Hasselt en de KA2 Topsportschool Hasselt zorgt, op fietsafstand, voor het onderwijs. De huisvesting
wordt dan weer verzorgd door het Internaat Topsportschool Hasselt. Samen met de VVG zorgen zij in een
goed samenwerkingsverband voor een ideaal topsport- en studieklimaat.

Fysische omkadering
Kiné, stabilisatie en letselpreventie: Koen Marx
Fysieke training en voeding: Hilde Van Oycke

Omkadering?
Eén van de steunpilaren van het sportieve beleid van de VVG is een professionele omkadering. De coaches van
de VVG-Topsportschool zorgen niet alleen voor de technische begeleiding maar staan ook in voor specifieke
domeinen zoals: course-management, mentale coaching en fysieke training. Op die manier ontstaat er een
continue begeleiding die op middellange termijn zeker zijn vruchten zal afwerpen. Zij werken in overleg met
de privé-pro aan de gepersonaliseerde sportieve ontwikkeling van elke leerling.

Mentale omkadering
Sportpsycholoog: Jan Dierens

