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Special Golf Haverleij
365 dagen……………………
Mei 2021 zijn Leo van de Meer, initiatiefnemer van het eerste uur en Wim Jansen,
met veel ambitie gestart met G-Golf. Het initiatief heeft duidelijk gemaakt, dat de
ideeën die er waren om mensen met een verstandelijke beperking te laten golfen,
hebben geleid tot Special Golf Haverleij, met momenteel vijftien deelnemers.
Golfprofessionals Naud Bank en Suzanne Lanfermeijer hebben hun vaardigheden en
kennis ingezet om de deelnemers de beginselen van het golfen aan te leren en
begeleiders optimaal te betrekken bij de oefensessies op de zaterdagen. In het
voorjaar van 2022 heeft Cora van Rongen als golfprofessional zich tijdelijk
aangesloten bij het team, om haar ervaring met G-Golf te delen. Robbin Schuurman
als stagiaire, onder supervisie van Naud Bank, heeft aan diverse oefensessie
deelgenomen als aspirant Golfprofessional en begeleider. De ondersteuning van
Peter Janssen, projectleider bij Cello heeft ons een waardevol inzicht gegeven in de
cliënten die deelnemen.
De inzet van de Golfprofessionals en begeleiders verdient een welgemeend
compliment, daar zij de zaterdagmiddagen klaar staan voor de deelnemers aan
Special Golf. Naast de wekelijkse oefensessie werd in mei 2022 deelgenomen aan
de Golfbokaal in Liemeer en een Golfdag bij Prise d’Eau. Van 10 tot 12 juni 2022
wordt deelgenomen aan de Special Olympics in Twente.
Reactie Naud Bank Pro - toen ik gevraagd werd om de lessen van special golf te
gaan geven moest ik hier even nadenken: ik had nog geen enkele ervaring met
special golf. Ik ben mijzelf erin gaan verdiepen en heb ik besloten de lessen te willen
geven. Ik ben super blij dat ik dit ben gaan doen. De lessen en deelnemers geven mij
super veel energie, als je ziet hoe de deelnemers genieten van deze lessen,
fantastisch. Hoe ze nu al door de baan heen gaan, het zijn echte golfprofessionals.
Eind juli 2022 gaan we kort met zomerreces en starten 3 september 2022 weer met
de oefensessies op de zaterdagen. We nemen 18 juni 2022 afscheid van Cora van
Rongen die tijdelijk was toegevoegd als Golfprofessional, en 16 juli 2022 van
Suzanne Lanfermeijer die een eigen Golfschool start.
Het team bestaat inmiddels uit Golfprofessional Naud Bank en Robbin Schuurman,
bijgestaan door de begeleiders Hetty Stoof, Edith Reek, Karl Stoof, Lau Verhoeven,
Edwin Bijlsma, Hans van Ettekoven en Marcel Bosboom.
Dat we onze ambitie hebben weten te realiseren en verder vorm kunnen geven,
danken wij aan sponsoren en donateurs. Als dank ontvangen wij alle sponsoren en
donateurs op 18 september 2022 tijdens de kennismakings-dag op BurgGolf
Haverleij in ’s-Hertogenbosch.
Door de werkwijze de ambitie en het succes van Special Golf in het eerste jaar
kunnen we vooruitkijken naar 2023 om meer deelnemers toe te laten tot Special Golf.
In het najaar worden hiertoe stappen gezet.
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Golfbokaal
Deelnemers aan de Golfbokaal, welke plaatsvond op 23 april 2022, hebben met veel
plezier en inzet kennis gemaakt met Liemeer. De opgedane ervaringen kunnen zij
prima gebruiken tijdens de deelname aan de Special Olympics van 10 tot 12 juni
2022. De ondersteuning van de meegereisde begeleiders en coaches verdient
waardering en heeft gezorgd voor een fijne sportieve dag.

Golfdag
Deelnemers aan de Golfdag, welke plaatsvond op 21
mei 2022, hebben genoten van deze ontmoeting op
Golfclub Prise d’Eau. Het spelen in de baan en de Skills
gaven veel voldoening. Dank gaat uit naar de
organisatie met name Helmi van der loo, Martin Staats
en alle begeleiders, die de coaching op zich hebben
genomen. Op een nog nader te plannen datum zal een
tegenbezoek gaan plaatsvinden.

Bosch Sportakkoord
Special Golf is lid van Het Bosch Sportakkoord, en geeft hiermee blijk aan het
belang van bewegen voor iedereen in de samenleving. Een aanvraag om in
aanmerking te komen voor stimuleringssubsidie ten behoeve van Special Golf is door
de gemeente ’s-Hertogenbosch gehonoreerd. Hiermee kunnen we structureel
professionals inhuren voor het verzorgen van de oefensessies en biedt het ruimte
voor het aanschaffen van materialen voor de golfsport.

G-Tennis ontmoet G-Golf
Een bijzondere ontmoeting zal plaatsvinden op 4 juni 2022. Wij gaan G-Tennisers
laten kennismaken met Golf. Met dank aan Stefan Niesten van Oudetennisballen
www.oudetennisballen.com, betrokken bij G-Tennis, gaan we met behulp van skills,
G-tennissers golf laten ervaren.

Beursvloer 2022
Tijdens de maatschappelijk Beursvloer in ’s-Hertogenbosch, waar we als Special Golf
op 19 mei 2022 aan hebben deelgenomen, hebben wij voor Special Golf een deal
weten af te sluiten met de Hogeschool Avans www.avans.nl en Vind Mij Online
www.vindmijonline.nl Zij gaan zorgdragen voor het professionaliseren van onze
website en de zichtbaarheid op de Google-site.

Special Olympics 2022
De Special Olympics starten 10 juni 2022 in Twente. Als
bezoeker bent u altijd welkom op de Twentsche Golfclub Almelosestraat 17, 7495 TG Ambt Delden, om de
deelnemers van Special Golf Haverleij te zien spelen.
Met dank aan onze sponsoren en met name KAV gaan wij er
fijne sportieve dagen van maken.
Moedig alle spelers aan tijdens de spelen op 10,11 en 12 juni 2022. Voor alle
informatie kijk op www.specialolympics.nl
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Kennismakingsdag 2022
De commissie Special Golf organiseert voor alle sponsoren en donateurs een
kennismakings-dag op 18 september 2022 op BurgGolf Haverleij als dank voor hun
bijdrage aan Special Golf. Als u wilt deelnemen aan deze wedstrijd dan kunt u zich
aanmelden via onderstaande e- mailadressen, ook als u lid bent van BurgGolf. Als u
over een golfhandicap registratie beschikt, dan verzoeken wij uw golfhandicap te
vermelden in de e-mail om een evenredige indeling van de flights te kunnen maken.
Aanmelding voor 1 september 2022 via: kjm.stoof@hetnet.nl of hom.stoof@hetnet.nl
Voor vragen: 06-40193259 (Karl Stoof) of 06-22806922 (Hetty Stoof)

Donateurs
Om deelnemers aan Special Golf blijvend de mogelijkheid te bieden aan de golfsport
deel te nemen, is het van belang dat donateurs ons blijven ondersteunen met een
bijdrage. Door het overmaken van een bedrag naar keuze op bankrekeningnummer
NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf, kunnen wij structureel mensen met een
beperking laten deelnemen aan de golfsport. Bij voorbaat dank en waarderen we uw
donatie.

Sponsor
Zonder sponsoren kunnen we deelnemers aan Special Golf niet de mogelijkheid
bieden deel te nemen aan de oefensessies op de zaterdagen. Naast een financiële
ondersteuning kan ook sprake zijn ondersteuning in natura door het aanreiken van
trainingsmaterialen.
U kunt daarvoor met ons contact opnemen, zodat we samen kijken hoe een en ander
ingevuld kan gaan worden. Stuur ons een e-mail aan het secretariaat
specialgolfhaverelij@gmail.com of bel met onze coördinator Wim Jansen bereikbaar
onder nummer +31 (0) 653 148 657.

Vrijwilligers
Om de deelnemers aan Special Golf goed te kunnen ondersteunen bij zowel de
oefensessies als in de baan is het zaak, dat we beschikken over begeleiders die het
fijn vinden, om zich in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij
nodigen u dan ook uit zich aan te melden als begeleider. Dit kan bij de coördinator
van Special Golf, stuur een email specialgolfhaverleij@gmail.com, of neem contact
telefonisch contact op +31 (0) 653 148 657.
U bent altijd van harte welkom om op zaterdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur, kennis
met ons de deelnemers te maken op de locatie vaan BurgGolf Haverleij, Leunweg 40
’s-Hertogenbosch www.burggolf.nl
Bezoek onze website met real time informatie over Special Golf Haverleij
www.specialgolfhaverleij2021.com
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