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Programma

o Golfen met een beperking in Nederland
 Visie & missie
 Definitie?
 Hoe gaat het met de landelijke dekking?
 Cijfers
 Ondersteuning

o Q&A Praktijkvoorbeelden
 GC De Semslanden – John van Gemert
 Stichting Revalidatiegolf – José Loomans
 Stichting GvoorG – Tom Versluys
 PGA Holland – Jim van Heuven

o Workshops
 Opstellen van een plan van aanpak
 Werven van sporters



Golfen met een beperking in NL



Visie & missie

Golf is een sport voor iedereen. Ongeacht leeftijd, geslacht, of beperking. 

Het is een geweldige manier om buiten te zijn, te sporten, vrienden te 

maken, terwijl het tegelijkertijd de mogelijkheid biedt voor persoonlijke 

uitdaging en groei. Er is geen reden waarom niet iedereen van de sport 

zou genieten, ook niet voor mensen met een beperking.



Visie & missie

Door:

• Clubs met elkaar te verbinden.

• Landelijke dekking te realiseren.

• Ondersteuning te bieden aan clubs die een aanbod hebben of willen creëren.

• Financiële ondersteuning bieden bij de uitdagingen die er zijn.

Droomdoel:

In 2030 is de golfsport vanzelfsprekend voor mensen met een beperking.



Definitie

Golfers met een (zwaardere) fysieke beperking zijn sporters die een aanpassing nodig 

hebben in begeleiding, materiaal of lidmaatschap.

Deze sporters zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen:

• Lichamelijk (Bijvoorbeeld been- of armamputatie, dwarslaesie, rolstoelgebruikers)

• Zintuigelijk (Bijvoorbeeld doof, blind)

• Niet-zichtbaar (Bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel, Parkinson, spierziekten, 

PTSS)

Daarnaast is er ook een groep sporters met een verstandelijke beperking. Daar hebben 

we het over lichte, matige of ernstige vorm van verstandelijke beperking.



Goed om te weten 

• Het gaat om een kleine doelgroep omdat golf al heel laagdrempelig 
voor sporters met beperkingen. Je praat daardoor al snel over golfers 
met een zware beperking, zoals NAH, amputaties, verlamming, PTSS, 
etc. 

• De doelgroep is klein maar wel heel divers. We willen de clubs helpen 
bij het focussen op specifieke aandoeningen. 



Hoe gaat het met de landelijke dekking?



Cijfers mensen met een beperking



Ondersteuningsmogelijkheden

1. Via een regio-benadering willen we golfclubs laten samenwerken om een 
goed aanbod te bepalen voor de doelgroep. 

2. Ondersteuning op de clubs op aanvraag.

3. Financiële ondersteuning en/of ondersteuning bij wervingsactiviteiten.



Q & A praktijkvoorbeelden



GC De Semslanden – John van Gemert

1. Hoe is het idee ontstaan om iets voor golfers met een beperking op 
te zetten?

2. Wat is er sinds het begin allemaal gerealiseerd om dit mogelijk te 
maken?

3. Hoe ziet het aanbod er op dit moment uit en hoeveel mensen nemen 
deel?

4. Wat is jullie wens voor de toekomst?



Stichting Revalidatiegolf – José Loomans

1. Kan jij vertellen wat stichting revalidatiegolf doet?

2. Hoe ziet de samenwerking met de Semslanden eruit?

3. Kun je wat praktische voorbeelden met ons delen hoe golfclubs 
gebruik kunnen maken van de stichting?



Stichting GvoorG– Tom Versluys

1. Kan jij vertellen wat Stichting GvoorG doet?

2. Kan je uitleggen hoe een samenwerking met gemeente en revalidatie 
eruit ziet en waarom dit zo belangrijk is?

3. Wat is volgens jou een juiste benadering van deze partijen?

4. Wat is er nodig om deze relaties goed te onderhouden? 



PGA Holland– Jim van Heuven

1. Kan jij vertellen wat de PGA doet?

2. Wat zijn de mogelijkheden die de PGA biedt om golfpro's op te leiden 
als het gaat om golfen met een beperking?

3. Hoe kunnen golfbanen of golfpro's zich aanmelden?

4. Zijn er voor dit jaar al data bekend?



Workshops



Workshops

1. Jaarplan opstellen met behulp van het Golf Sport Business Model

2. Werven van sporters met Lisanne van der Veen.

• 5 minuten pauze om de groepen te verdelen.

• Wissel na +/- 25 minuten.

• Gezamenlijke afsluiting.

• Veel plezier!



Bedankt!


