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STICHTING GOLF VOOR
GEHANDICAPTEN OP BEZOEK IN
HET NEDERLANDS GOLFMUSEUM
Tekst: Ferd Vrijmoed

Stichting Golf voor Gehandicapten, kortweg GvoorG is op 22 november 2010 opgericht.
Deze stichting zet zich in voor mensen met een
fysieke beperking om hen via het beoefenen van
de golfsport te helpen bij hun revalidatie en vaak
herintegratie in het sociale leven.
Namens het bestuur van de Stichting GvoorG kwam
Wil Borst op donderdag 1 september jl. een mooie
donatie brengen in de vorm van een stand alone
bag van Christel Boeljon. De tas is voorzien van haar
handtekening en gevuld met een groot aantal van
haar wedstrijdclubs. Clubs, waar je je vingers bij
aflikt. Christel schonk deze tas met inhoud in 2017
aan GvoorG om mensen met een fysieke beperking
op weg te helpen bij hun start in de golfsport. De
stokken bleken voor beginners echter te specialistisch te zijn en tas met inhoud dreigde in de vergetelheid te belanden.
Het Nederlands Golfmuseum ontvangt heel graag
golfattributen van Nederlandse golf(st)ers die voor
de golfsport van belang zijn of zijn geweest. Zo
kunnen we hen eren en in onze herinnering blijven
houden.

op 29 jarige leeftijd een sabbatical om daarna niet
meer terug te keren in het top golf.
Wil Borst en ik konden het goed vinden. Wat wil je,
penningmeesters onder elkaar. Hij praatte met veel
enthousiasme over het golf en wat voor geweldig
positieve uitwerking golf heeft op mensen, die door
hun fysiek malheur geïsoleerd dreigen te raken, of
gedeprimeerd zijn of hun levenslust zien afnemen,
hoewel zij dat geenszins willen.
Over het algemeen kunnen golfers goed overweg
met hun handicap, maar dit is toch wel even andere
koek.
Nu ik dit schrijf lijkt het net alsof iedereen met een
beperking een duwtje in de rug nodig heeft. Maar zo is
het ook weer niet. Zeker, golf geeft veel mensen weer
plezier, maar ook veel mensen meer plezier. Net als bij
golfers zonder beperking. En laten we wel wezen, ook
die hebben van tijd tot tijd een duwtje in de rug nodig,
of ze nou een handicap hebben of niet. En dan heb ik
het over een golfhandicap.
Je moet echter wel een keer met golfen beginnen.
En die stap blijkt toch vaak voor mensen met een
beperking een hogere drempel te hebben dan de
toch al aanwezige drempel. Maar je hebt ook geen
idee, wat je allemaal nog kan of straks weer kan.
Jacques Schuiling, secretaris van het museum, en ik
raakten geboeid door de mogelijkheden die er voor
vrijwel elke beperking blijken te zijn, fysiek zowel
als geestelijk (G-golf). En ik vroeg me af, bij welke
organisaties naast GvoorG kunnen golfers met een
beperking zoal terecht?

Figuur 1 links Jacques Schuiling midden Wil Borst
rechts Ferd Vrijmoed

Nu, vijf jaar na dato krijgt de tas met inhoud (Fig.
1) de plek, die het toekomt: in het Nederlands
Golfmuseum naast de al aanwezige tourtas van
Chistel en met de erbij passende aandacht voor
deze buitengewone golfster. Want Christel Boeljon
is niet zomaar iemand. Een van de beste, zo niet
de allerbeste golfster, die Nederland heeft voortgebracht met een prachtige, maar helaas ook te
korte golf carrière. Maar liefst vier overwinningen
op de Ladies European Tour en een heldenrol in de
Solheim Cup in 2011. Jawel, met stokken, die nu in
het museum staan. Jammer genoeg nam Christel
na de Manulife LPGA Classic van september 2016

toegankelijk kunnen worden gemaakt voor golfers
met een fysieke beperking, alsmede voor de aanschaf
van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de Paragolfer,
die aan deze banen beschikbaar worden gesteld. Een
Paragolfer is een mobiele buggy die de golfer tot sta
hoogte brengt waardoor een golfslag kan worden
gemaakt (Fig. 2).

Allereerst – en eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend
– bij de NGF. De Nederlandse Golf Federatie heeft in
de laatste jaren met de PGA Holland, de Professional
Golfers Associatie, een samenwerking opgezet met
meer dan 20 revalidatiecentra. In 2014, hetzelfde jaar
dat zij koninklijk werd, is de NGF lid geworden van de
EDGA, de European Disabled Golf Association. Door
dit lidmaatschap komen Nederlandse golfers met
een fysieke beperking ook in aanmerking voor een
EDGA-pas, en die geeft weer toegang tot mogelijke
deelname aan wedstrijden die op de wedstrijdkalender van de NGF en de EDGA staan.
Daarnaast kwam ik de Stichting Bevordering Minder
Validen Golf tegen, opgericht op 3 februari 2014 als
Stg. Batouwe Minder Validen Golf, met onder andere
als doel het werven van fondsen waarmee golfbanen

Figuur 2 Paragolfer

Een andere stichting is de Stichting Golfen zonder
Grenzen, opgericht op 9 april 2015 door een aantal
enthousiaste leden van Golfbaan het Woold. De
stichting heeft als doel gehandicapten op te nemen in
het verenigingsleven en ze het plezier van golf te laten
beleven. De stichting is regionaal actief in Zuid-Oost
Brabant en Noord-Limburg.
Nog een stichting waar men terecht kan is de op 13
september 2018 opgerichte Stichting Revalidatiegolf,
statutair gezeteld in Delft.
En al sinds juli 1977, is er een belangenvereniging
voor golfers met een beperking, de Nederlandse
Golfvereniging voor Gehandicapten (NGG). De NGG
organiseert wedstrijden door heel Nederland om
golfers met een beperking met lotgenoten te kunnen
laten spelen. Leden van de vereniging spelen tegen
een sterk gereduceerd tarief.
Er zijn nog meer sites te bezoeken. Ik verwijs daarvoor
graag naar uw zoekmachine.
Maar niet onvermeld mag blijven de Stichting
Handicart. Deze stichting geeft minder valide golfers
de mobiliteit die nodig is om te kunnen blijven golfen
door middel van het beschikbaar stellen van betaalbare buggy’s. Het concept is uniek in de wereld en
omstreken, maar bestaat alleen binnen onze grenzen.
Het verdient m.i. overal waar wordt gegolfd navolging,
ook op de maan (zie onze postzegelverzameling).
Als laatste wil ik nog wel even kwijt, dat ook in het
invalidengolf topgolf wordt gespeeld en dat wij
Nederlanders daar erg goed in zijn.
Dus zet uw beste beentje voor en als dat niet kan uw
beste wieltje.
Ferd Vrijmoed

WORDT VRIEND
Het Nederlands Golfmuseum is gevestigd op Landgoed Bleijenbeek in Afferden, een landgoed
met onder meer een golfbaan. Het bouwen van een museum kost veel geld. Wordt Vriend van het
Nederlands Golfmuseum en help mee aan de verdere ontwikkeling van het boeiende reizen in de tijd.
Kijk op onze website om te lezen hoe je Vriend kunt worden.
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