
Start najaar 2022 
Na een vakantiestop in de maand augustus, zijn we 3 september weer gestart met de 
oefensessie op BurgGolf Haverleij. Iedere zaterdag van 15.00 tot 16.30 uur wordt er 
met plezier en inzet door de deelnemers gewerkt aan hun golfvaardigheden. Voor het 
bijwonen van de oefensessies is iedereen welkom!  

Golfprofessionals 
Het team van golfprofessionals is met ingang van 1 september uitgebreid met 
Helmuth van Heel (PGA-A) en Robbin Schuurman (in opleiding WGTF-golfleraar).  
De eerste oefensessies onder hun leiding hebben inmiddels plaatsgevonden. 

Golfvaardigheidstraining 
De maanden september tot en met november staan in het teken van training om de 
golfvaardigheid van de “Twente groep” van Special Golf (Bart Schenk, Sjoerd 
Veenstra, Peter van der Putten, Ilco Bosboom en Johan Voermans) door onze 
golfprofessionals, Naud Bank en Helmuth van Heel te verbeteren. 

Bezoek Partner 
Zaterdag 17 september bracht Evy Pappot van S-PORT gemeente ’s-Hertogenbosch 
een bezoek aan onze oefensessie. De activiteiten die door Special Golf worden 
vormgegeven voor mensen met een verstandelijke beperking kwamen daarbij ook 
uitgebreid ter sprake. De begin 2022 van de gemeente ontvangen subsidie maakt het 
mogelijk om onze golfprofessionals in te huren en de noodzakelijke voorwaarden te 
scheppen voor de oefensessies. 

Vrijwilliger 
Om onze oefensessies in goede banen te leiden, is het zaak, dat naast de 
golfprofessionals, ondersteuning plaatsvindt door vrijwilligers als begeleider. Neem 
met ons contact op als u of iemand in uw omgeving zich wil inzetten voor Special 
Golf, en zo mensen met een verstandelijke beperking tijdens de oefensessie mede te 
ondersteunen. Aanmelden of informatie vragen kan via de coördinator van Special 
Golf: Wim Jansen +31 (0) 653 148 657. 
Maar je kunt ook een e-mail sturen aan  specialgolfhaverleij@gmail.com 

Partner middag  
Op zondag 11 september vond bij stralend weer de eerste partnermiddag voor 
sponsoren en begeleiders van Special Golf en hun partners plaats op de baan van 
BurgGolf Haverleij. Er werd gespeeld om prijzen, maar de nadruk lag op elkaar 
ontmoeten in een ontspannen sfeer. Er werd door de deelnemers hard gestreden om 
de felbegeerde Birdie van Special Golf, die helaas niet kon worden uitgereikt.  
Tijdens de prijsuitreiking op het terras van het clubhuis, bij een hapje en een drankje 
werd nagepraat over de ervaringen met Special Golf.  
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Open Prise d’Eau 
Zaterdag 17 september hebben 4 deelnemers van Special Golf deelgenomen aan het 
Open Prise d’Eau voor mensen met een verstandelijke beperking in Tilburg. 
Deelnemen, elkaar ontmoeten en plezier beleven is het uitgangspunt. Alle 
deelnemers van Special Golf: Bart Schenk, Sjoerd Veenstra, Peter van der Putten en 
Johan Voermans vielen in de prijzen. Zowel de deelnemers als begeleiders Hetty 
Stoof, Edith Reek, Karl Stoof en Robbin Schuurman hebben genoten van hun 
deelname. Voor de foto impressie van deze dag kijk op onze website onder gallerij, 
www.specialgolfhaverleij2021.com  

Open skills middag Haverleij 
Zaterdag 17 september hebben 6 deelnemers van Special Golf hun golfvaardigheden 
laten zien op de de oefengreens van BurgGolf Haverleij onder begeleiding van Hans 
van Ettekoven en Wim Jansen. Met inzet en plezier werd het parcour met 
verschillende disciplines doorlopen. Aansluitend in het clubhuis van BurgGolf bij een 
drankje ontvingen alle deelnemers, Frans Bijnen, René Balvers, Roel Rademakers, 
Jacky Dekker, Bert van de Burgt en Chiel Ploegmakers een medaille voor hun 
prestatie. Iedereen kon terugkijken op een leuke sportieve dag. Voor de foto 
impressie van deze dag kijk op onze website onder galerij, 
www.specialgolfhaverleij2021.com  

 
Wil je meer van ons zien? Bezoek dan onze website met real time informatie 
over Special Golf Haverleij op www.specialgolfhaverleij2021.com 
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