
Zomer 2022 
Op zaterdag 30 juli 2022 vond de laatste oefensessie plaats van Special Golf 
Haverleij. In de voorbije maanden hebben de deelnemers mooie stappen gezet om 
hun golfvaardigheden te verbeteren. Het plezier op die zaterdagen vormt daar ook 
een belangrijk onderdeel van. Het seizoen werd die zaterdag afgesloten met de 
uitreiking van een certificaat aan de deelnemers van Special Golf Haverleij.  
 
In de maand augustus genieten coaches, begeleiders en deelnemers van hun 
welverdiende vakantie. De inzet van de coaches, begeleiders èn de ondersteuning 
die we vanuit Cello kregen, verdienen een compliment. Dank namens alle 
deelnemers voor jullie warme betrokkenheid! 
 
De oefensessies in de eerste 365 dagen van het bestaan van Special Golf werd door 
de deelnemers goed bezocht. Er was duidelijk een stijgende lijn zichtbaar in het 
voorjaar van 2022 t.o.v. het najaar 2021 (zoals hieronder is te zien). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerking BurgGolf Haverleij 
In mei hebben we kennis mogen maken met Danny Hulscher als manager van 
BurgGolf Haverleij. De commissie Special Golf Haverleij kijkt uit naar een plezierige 
samenwerking die nodig is om coaches, begeleiders en deelnemers een omgeving te 
bieden waarin zij zich veilig voelen en kunnen integreren in de golfsport. Wij wensen 
Danny veel succes toe in zijn nieuwe, uitdagende functie. 

De rol van vrijwilliger/begeleider 
Om de deelnemers aan Special Golf te ondersteunen bij zowel de oefensessies, in 
de baan, in de groei van 5 deelnemers naar het GVB en bij de organisatie, staat een 
team van vrijwilligers/ begeleiders klaar. 
 
Het is hun taak om de coaches en deelnemers te ondersteunen bij de oefensessies, 
het spelen in de baan en bij het opstellen van het oefenprogramma. Het begeleiders 
team voor het najaar 2022 bestaat uit: Hetty Stoof, Edith Reek, Hans van Ettekoven, 
Edwin Bijlsma, Karl Stoof, Marcel Bosboom en Lau Verhoeven. 
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Wil jij je als begeleider inzetten voor integratie van mensen met een verstandelijke 
beperking in de golfsport, neem dan contact met ons op! Nieuwe begeleiders zijn 
meer dan welkom! 
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 

Lokale Omroep Oisterwijk 
Op zaterdag 30 juli 2022 werden er bij laatste oefensessie voor aanvang van het 
zomerreces, filmopnames gemaakt door de lokale omroep Oisterwijk www.lovo.nl.  
De activiteiten in de Par-3 baan en de golfvaardigheden op de green kwamen 
uitgebreid in beeld. De middag werd afgesloten met een drankje op het terras van het 
clubhuis BurgGolf Haverleij. 
 
De totstandkoming van het filmpje was in handen van cameraman Broer van de Ven 
en cameravrouw Gerda Voorhaar. De eindmontage kwam voor rekening van Gerda 
Voorhaar. Onze dank voor de interesse in Special Golf Haverleij! Het filmpje is te zien 
op https://youtu.be/iKSXe3sMtEs en maak kennis met Special Golf Haverleij.  

Start najaar 2022 
Zaterdag 3 september 2022 starten we weer met de oefensessies binnen Special 
Golf op BurgGolf Haverleij. Gezien de vorderingen van de deelnemers wordt een 
volgende fase ingezet, waarbij we met 5 deelnemers toewerken naar hun GVB en 
met 8 deelnemers toewerken naar het verbeteren van hun golfvaardigheden. De 
oefensessies vinden opnieuw plaats op de zaterdag vanaf 15.00 uur op BurgGolf 
Haverleij. 

Kennismaken tijdens oefensessies 
Natuurlijk ben je van harte welkom om met ons en en de deelnemers kennis te 
komen maken op de locatie van BurgGolf Haverleij, Leunweg 40 ’s-Hertogenbosch 
www.burggolf.nl . Loop vooral eens bij ons binnen! Onderstaand het rooster van de 
oefensessies. 

 

Uitbreiding coaches 
De golfprofessionals die de oefensessies op de zaterdagen verzorgen zijn Naud 
Bank, Robbin Schuurman en Suzanne Lanfermeijer. Vanaf 3 september breidt dit 
team uit met golfprofessional Helmuth van Heel! Hun kennis en kunde als golfleraar 
zijn van grote waarde voor het goed begeleiden van mensen met een verstandelijke 
beperking. De inhoud van de oefensessies en de persoonlijke aandacht voor iedere 
deelnemer werden en worden door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld.  

Golfdag op BurgGolf Haverleij 
Op zondag 11 september 2022 vindt er een wedstrijd plaats voor sponsoren, 
coaches en begeleiders als dank voor hun bijdrage in de achter ons liggende 365 
dagen. Naast een wedstrijd wordt er een golfclinic georganiseerd. Het programma is 
te vinden op www.specialgolfhaverleij2021.com 
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Deelname aan Open Prise d’Eau 
Op zaterdag 17 september wordt er deelgenomen aan de Open Prise d’Eau 
www.prisedeau-golf.nl. 
Dit event wordt gespeeld op de “grote” baan. Special Golf heeft met 5 teams 
ingeschreven: Bart Schenk samen met Hetty Stoof, Sjoerd Veenstra met Robbin 
Schuurman, Ilco Bosboom met Marcel Bosboom, Peter van der Putten met Karl Stoof 
en Johan Voermans met Edith Reek. Wim Jansen neemt als hoofdcoach de 
begeleiden voor zijn rekening. Vanuit Cello wordt voor het vervoer naar Tilburg een 
personenbus ter beschikking gesteld. 

Introductiedagen 
Op zaterdag 8 en 15 oktober is er van 15.00 tot 16.00 uur een introductie voor 
mensen die kennis willen maken met Special Golf Haverleij.  
Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen aan 
specialgolfhaverleij@gmail.com onder vermelding van naam, adres en leeftijd. 
Vermeld ook de datum waarop je zou willen komen.  

Birdie 
Wie wint onze eerste Special Golf Birdie? 
Om deze, door onze sponsor gemaakte, Special Golf Birdie kan gestreden worden 
tijdens een wedstrijd en/of een uitwisselingsprogramma georganiseerd door Special 
Golf Haverleij op de banen van BurgGolf Haverleij. De eerste kans daarop is 
zaterdag 11 september aanstaande! 
 
Wanneer een golfer één slag minder dan par nodig heeft dan slaat zij/hij een birdie. 
Een birdie is dus beter dan par. Een golfer die zelfs twee slagen minder dan par 
nodig heeft, slaat een eagle. Voor het aangeven van drie slagen beter dan par 
worden de termen double eagle en albatros gebruikt. 

Vriend van Special Golf 
Vriend worden van Special Golf Haverleij ’s-Hertogenbosch kan door het eenmalig 
overmaken van € 25,- op NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf en met 
vermelding van uw naam en emailadres. Als ‘Vriend van Special Golf’, krijg je dan 
een bag tag en een marker van Special Golf. Hiermee ondersteun je ons initiatief om 
mensen met een verstandelijke beperking te laten integreren in de golfsport. 
Natuurlijk zijn donaties altijd meer dan welkom! 
 
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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