De NGF (Nederlandse Golf Federatie), EDGA (European Disabled Golf
Asscociation), PGA Holland (Professional Golf Association) gaat nauw
samenwerken met de Going4Golf Foundation
Monique Kalkman lanceert Going4Golf Foundation
Almere, april 2014 ---- Golf is een sport voor iedereen! Ook voor mensen met
een fysieke en/of mentale beperking. Golf kan een enorme waarde hebben in
hun revalidatie/herstel traject, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Ook als
wedstrijd of topsport is golf voor mensen met een beperking een geweldige
uitdaging. Het is een integratieve sport bij uitstek. Heerlijk in de buitenlucht op
de drivingrange of in de baan, samen met je vrienden en familie. Echt genieten
dus en goed voor je gezondheid.
Mede daarom gaat de NGF (Nederlandse Golf Federatie) in Nederland in 2014
Golf voor mensen met een beperking op de kaart zetten.
“Ook ik heb de therapeutische waarde mogen ervaren toen ik in 2009 startte
met golf en inmiddels ben ik gepakt door het spelletje. Na Paralympisch goud
in tafeltennis en daarna rolstoeltennis wil ik voor de derde keer voor de
wereldtop gaan, nu in golf”, aldus de oprichter van de Going4Golf Foundation,
Monique Kalkman.
“Met de Going4Golf Foundation willen we bijdragen aan de bekendheid en het
toegankelijk maken van golf voor mensen met een beperking, in Nederland en
daarbuiten. We willen dat mensen weer in hun eigen kracht kunnen staan.
Kunnen zijn wie je bent dankzij golf. Daarin wil ik als Founder van Going4Golf
samen met het bestuur, vrijwilligers, internationale ambassadeurs en golfpro’s
anderen inspireren, stimuleren en activeren.
Daarom is ons motto: Give it your best swing!”

Door middel van clinics kunnen de potentiële golfers bij de Going4Golf
Foundation kennismaken met de sport. Door middel van demonstraties
zullen golfclubs, begeleiders, zorgprofessionals en het grotere publiek
geïnformeerd worden en enthousiast raken om golf ook op te pakken binnen
hun (werk)kring.
De Going4Golf Foundation zal hierin nauw samenwerken met o.a. de NGF,
EDGA (European Disabled Golf Asscociation, PGA Holland (Professional Golf
Association).
Op 19 april zullen de eerste clinics voor mensen met een fysieke beperking
gegeven worden en zal er tevens een feestelijke lancering van de Going4Golf
Foundation plaatsvinden.
Het programma voor de lancering op 19 april:
10.00u
Ontvangst gasten lancering Foundation
11.00u
Start clinic Going4Golf groep 1
13.30u-14.00u
Lancering Foundation
14.10u
Start clinic Going4Golf groep 2
16.10-16.30u
Einde
Locatie: Golfbaan Almeerderhout, Watersnipweg 19 Almeerderhout

