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Dwarslaesie is geen handicap op golfbaan  

Paragolfer voor Golfclub Zeewolde  

Bunnik, 21 juni 2012 - Op vrijdag 29 juni 2012 neemt Golfclub Zeewolde officieel haar eerste 
paragolfer in gebruik. Zonder dat ze door hun fysieke handicap worden belemmerd kunnen 
gehandicapte golfliefhebbers nu de uitdagende baan van Zeewolde ontdekken en worden 
hiermee de mogelijkheden om hun favoriete sport te beoefen uitgebreid. Golf vanuit de 
paragolfer is pas sinds kort mogelijk in Nederland. 

De paragolfer is een soort elektrische buggy met een sta-op functie die het mogelijk maakt dat 
mensen zonder been en/of rompfunctie gewoon kunnen golfen en is geschikt voor alle gedeeltes van 
de golfbaan. Door het gebruik van paragolfers is golf een van de weinige sporten die zowel mensen 
met als mensen zonder beperking samen kunnen beoefenen. “Op de golfbaan zijn we door onze 
golfhandicap allemaal gelijk”, aldus Monique Kalkman, ambassadeur Fonds Gehandicaptensport en 
manager Participatie bij Welzorg.  

Drie regionale bedrijven hebben gezamenlijk een sponsorbedrag aan Fonds Gehandicaptensport ter 
beschikking hadden gesteld, voor de aanschaf van de paragolfer die vervolgens door de Landelijke 
Stichting Handicart wordt onderhouden. Volgens Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, is 
dit een goed voorbeeld hoe ondernemers samen ertoe bijdragen dat sport voor iedereen mogelijk 
wordt gemaakt.  

Om dit heugelijke feit te vieren wordt er op vrijdag 29 juni a.s. op Golfclub Zeewolde een clinic 
georganiseerd voor mensen met een fysieke handicap om de Paragolfer uit te proberen en zo kennis 
te maken met de golfsport. Deze clinic wordt verzorgd door Monique Kalkman, zelf fanatiek 
(Para)golfster in samenwerking met een aantal golfpro’s.  

De bedrijven die de paragolfer hebben mogelijk gemaakt zijn: Hoveniersbedrijf ’t Wencop uit 
Barneveld, T. van der Burg Grond & Sloopwerk BV uit Nijkerkerveen en Univé uit Nijkerk. De clinic 
wordt georganiseerd door Golfclub Zeewolde in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport, 
Stichting Handicart en Welzorg. 
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Noot voor de redactie: 

• Voor meer informatie over de clinic en Fonds Gehandicaptensport, kunt u contact opnemen 
met Gera te Velthuis, senior communicatieadviseur Fonds Gehandicaptensport, via 
g.te.velthuis@fondsgehandicaptensport.nl of (06) 13 12 17 47 

• Voor meer informatie over de paragolfer, kunt u contact opnemen met Jeroen van de Wal van 
Welzorg via jeroen.wal@welzorg.nl of (06) 50 63 64 83 

• Voor meer informatie over de Golfclub Zeewolde, kunt u contact opnemen met Bart 
Beekmans van Golfclub Zeewolde via b.beekmans@golfclub-zeewolde.nl 

Foto-onderschrift: Oud-paralympisch kampioene rolstoeltennis en paragolfster Monique Kalkman heeft 
de ambitie om ook met golf voor goud te gaan. 

 


