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Mobicart vzw, Golf Vlaanderen vzw, G-Golf De 
Krikskens, To Walk Again vzw, Child Support 
Belgium vzw en de Koning Boudewijnstichting 
stellen u graag voor: 

 Het Mobicart Levo Junior Project
 G-golf voor kinderen met een beperking
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1.  INTRODUCTIE - G-GOLF 
 
 

De golfsport leent zich uitstekend om 
mensen met een verschillende staat van 
paraatheid met en tegen elkaar te laten 
spelen, dankzij het golfhandicap-systeem dat 
het spelniveau van de speler in rekening 
brengt. Het samenzijn met zowel valide als 
andersvalide medespelers bevordert de 
sociale integratie en draagt op positieve 
wijze bij aan de levenskwaliteit. Meer dan 10 
jaar geleden zette Golf Vlaanderen (toen nog 
VVG) de eerste stappen in de G-sportwereld. 

Dankzij de samenwerking tussen Wingene Golf & Country Club en UZ Pellenberg werd 
golf geïntroduceerd in de bewegingstherapie van patiënten die revalideerden van een 
letsel. Ook bij andere golfclubs ontstonden later gelijkaardige initiatieven waardoor 
de tijd rijp werd om het aanbod in kaart te brengen en structureel te ondersteunen. 
 

Sinds 2017 staat Golf Vlaanderen in voor het project "G-Golf" via de financiële steun 
van Sport Vlaanderen. Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-Golf initiaties 
en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, 
Mobicart buggy’s aan te bieden die aan een voordelig tarief ter beschikking worden 
gesteld van G-golfers, een G-Golf werking op te starten, … 
 

De meeste clubs met een actieve G-golf werking richten zich tot personen met 
een fysieke beperking. Golf biedt immers veel mogelijkheden voor mensen die minder 
mobiel zijn of die revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen immers veel 
lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. Golf is ook een ideale sport voor wie 
bijvoorbeeld nog wel kan bewegen, maar niet snel kan reageren op een tegenstander 
of voor wie de intensiteit van andere (G-)sporten te zwaar wordt. Eén van die clubs is 
Golf Puyenbroeck die een drietal Mobicart-buggy’s en een Powergolfer (de opvolger 
van de eerste Paragolfer carts) ter beschikking stelt van personen met een handicap 
aan de onderste ledematen.  
 

Naast Golf Puyenbroeck zijn er in Vlaanderen momenteel in nog vier andere golflcubs 
Paragolfer carts te vinden en dat zijn: Golfclub Ter Hille in Koksijde, G-golfcentrum De 
Krikskens in Beerse, Beveren Golfclub en sinds juli ook Golflclub Drie Eycken.  Tot op 
heden werd geen van hen gebruikt door kinderen … en daar brengen wij met dit 
project verandering in.  
 

 
 

 

G-golf doet je je handicap vergeten. 
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2. HOE HET BEGON: HET MOBICART PARAMOTION G-GOLF PROJECT 
 

In 2019 waren in Vlaanderen slechts vier Paragolfer carts aanwezig die rolstoel-
gebruikers en personen met een handicap aan de onderste ledematen toelieten om 
de golfsport te beoefenen. Daarom startten wij in april 2019 het Paramotion G-golf 
project om dat aanbod uit te breiden met minstens twee nieuwe (3° generatie) 
Paramotion golfrolstoelen (€24K elk). Deze gingen aangekocht en beheerd worden 
door Mobicart vzw en Golf Vlaanderen ging mede zorgen voor het onderhoud ervan, 
voor de promotie van het paragolfen en voor de financiële ondersteuning van G-golf 
lespakketten voor beginnende G-golfers. Dat was ons eerste idee. Sinds 2020 richten 
wij ons vooral op (tweedehands) 1° generatie Ottobock Paragolfers, en wel omdat: 
 

- die 2° hands een stuk minder kosten dan de Paramotion golfkarretjes (€10K tot €14K) 
- omdat de al bestaande Paragolfers in Vlaanderen (op één na) van datzelfde type zijn 
- omdat enkel op deze generatie Paragolfers een Junior kit gemonteerd kan worden 

 

In 2019 waren er slechts twee paragolfers (spelers) in Vlaanderen en ondertussen zijn 
dat er al een vijftal geworden. Daar komen er ongetwijfeld  nog vele bij dankzij onze 
periodieke en gratis initiaties in revalidatiecentra en golfclubs. In 2019 heeft Golf 
Vlaanderen ook een heus Vlaams G-golf Competitieteam opgericht waarvan Graham 
Freeman en Peter Maenhout de twee rolstoelgebruikers zijn. Wij hopen hen vanuit 
ons Paramotion Project nog dit jaar een Paragolfer ter beschikking te kunnen stellen 
in hun home clubs Kampenhout Golf en de Royal Zoute Golfclub in Knokke.  
 

 

      Graham Freeman en Peter Maenhout tijdens het G-golf Kampioenschap 2020 in Ter Hille 
 

   Het Levo Junior Project is een spin-off van het Paramotion project waarin we vijf 
Paragolfers willen voorzien van een Junior Kit voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor 
dit project en de Junior G-golfwerking hebben we ook 2 extra Paragolfers nodig.  
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Het Mobicart Paramotion project heeft drie belangrijke pijlers: 
(En die zijn er dus eveneens in ons Junior Project, dat er deel van uitmaakt.) 
 

1. Informeren. Wij informeren mensen met beperkte mobiliteit over de mogelijkheid 
om als G-golfer te leren golfen. Dat doen wij door publicaties in diverse magazines en 
de geschreven pers en door periodieke mailings vanuit Golf Vlaanderen naar de 
Vlaamse revalidatiecentra en ziekenhuizen. Het Paramotion project werd voor het 
eerst voorgesteld aan de Vlaamse golflcubs tijdens de algemene vergadering van Golf 
Vlaanderen op 20 maart 2019, alwaar nagenoeg alle Vlaamse clubverantwoordelijken 
aanwezig waren. De Vlaamse clubs werden op diezelfde meeting ook uitgenodigd om 
een vrijblijvende demonstratie van het golfen in de Paragolfer carts op hun terrein aan 
te vragen. Sindsdien vonden diverse initiatiedagen plaats, zowel voor geïnteresseerde 
andersvaliden, revalidanten en langdurig zieken. In dit project werken wij ook nauw 
samen met To Walk Again en Child Support Belgium, twee vzw’s die zich met hart en 
ziel inzetten voor de G-sport voor kinderen. Ook zij zullen via hun kanalen het G-golfen 
promoten en in de toekomst voor nieuwe kandidaatjes zorgen.  
 
2. Sensibiliseren. In sommige golflcubs heerst nog steeds het – totaal verkeerde - 
vooroordeel dat deze karretjes de greens zullen beschadigen. Bij correct gebruik van 
de Paragolfer carts is dat evenwel niet het geval. Een en ander wordt duidelijk 
wanneer wij met onze Paragolfer carts golfclubs bezoeken en aldaar en ermee het G-
golfen in de praktijk en op de golfbaan demonstreren. Op die manier willen wij 
bekomen dat ook G-golfers van andere clubs (greenfee spelers) er de baan op mogen 
en ook kunnen golfen op golfbanen van clubs zonder een eigen Paragolfer. 
Tegelijkertijd proberen wij voortaan in elke club waar wij een Paragolfer plaatsen ook 
een Junior G-golfwerking op te starten.  
 
3. Implementeren. Zodra een golfclub overtuigd is van het gebruik van Paragolfer 
carts op haar eigen golfbaan, zijn aldaar ook kandidaat-G-golfers welkom. Kinderen 
zowel als volwassenen. Voor die nieuwe leerlingen kunnen zij G-golf subsidies 
aanvragen bij Golf Vlaanderen om goedkoop G-golf initiatielessen te kunen aanbieden. 
Op dat moment kan die golfclub Mobicart vzw contacteren voor een Paragolfer. 
Mobicart vzw startte in april 2019 met de fundrainsing voor de aankoop van de eerste 
twee nieuwe Paragolfers. Die aankoop zal tegen einde dit jaar een feit zijn. Ook Child 
Support Belgium denkt aan de aankoop van Paragolfers. Deze zouden gestationeerd 
worden in Beveren, maar flexibel ingezet kunnen worden door het gehele G-golf 
Team.    
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3. MOBICART VZW 
 
 

Mobicart vzw werd opgericht door vijf mensen met een groot golfhart, om minder 
mobiele golfers in staat te stellen om te blijven golfen.  
 

Dankzij de Mobicart golfbuggy’s kan je met een beperking als gevolg van een 
operatie, je leeftijd of een fysieke handicap toch nog golf blijven spelen. Als lid van 
Mobicart vzw kan je zo’n buggy aan een gunstig tarief lenen bij een deelnemende 
club. Zo kan vrijwel iedereen negen of achtien holes spelen, zowel bij de eigen club als 
op verplaatsing.  
 

De vereniging stelt in de Vlaamse golfclubs haar golfbuggy’s (“Mobicarts” genoemd) 
ter beschikking voor minder mobiele spelers en G-golfers, zowel voor eigen leden als 
voor greenfee spelers. Zo kunnen ook personen met een beperkte mobiliteit (langer) 
blijven golfen. Ook wie tijdelijk mindervalide is, kan gebruik maken van de diensten 
van Mobicart. Het Mobicart Buggy initiatief richt zich dus tot iedereen. Ook tot 
jongere mensen met bijvoorbeeld hartproblemen, ademhalings-problemen, kanker en 
spierziektes. 
 

 
V.l.n.r..: Kris Van Nuffel – Katrien Pauwels (GV) – Rolf Van Strien – Guido Geenen – Jacobien Kamp – Pieter Dries (Foto: Carl Dierickx) 

 

Guido Geenen is voorzitter van Mobicart en kwam op het idee om het G-golfen ook 
toegankelijk te maken voor jonge kinderen. Katrien Pauwels is de G-golf 
verantwoordelijke van Golf Vlaanderen en werkt ook heel nauw met ons samen.  
 

Daar waar er tot 2019 een veertigtal Mobicart buggy’s beheerd werden door Mobicart 
en bij zeventien Mobicart partners (golfclubs) geplaatst werden, voorzien wij dat 
tegen einde 2020 ook twee Paragolfers  de vloot zullen vervoegen. In het kader van 
het Junior Project kocht Mobicart al een Junior Kit dewelke succesvol werd uitgetest 
op de Paragolfer van G-golfcentrum De Krikskens.  Mede door het Junior Project 
streven wij nu niet (meer) naar twee extra Paragolfers maar naar vijf + één manuele 
Levo LCEV starolstoel.  

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be


 
 

  

 

  

 

  
 

  

 
 

 
 
Mobicart vzw 
Akkerstraat 51 
2370 Arendonk 
G: +32 472 40 19 90 
mobi@mobicart.be 

Levo Junior Project 
Projectbrochure v1.1 

Pagina 7 van 19 
22-jul-20 - kvn  

 
Golf Vlaanderen vzw 
Leuvensesteenweg 643  
1930 Zaventem 
T: +32 2 752 83 30 
info@golfvlaanderen.be 

 
 

 

 
 

4. G-GOLFCENTRUM DE KRIKSKENS & DE KEMPENSE GOLFCLUB 
 
G-golfcentrum De Krikskens in Beerse is een prachtig G-Golf initiatief van Dr. Gui 
Clerinx. Op de terreinen van Golfclub De Krikskens komen andersvaliden, langdurig 
zieken, revalidanten en personen met een fysieke beperking elke twee weken samen 
om een namiddag te golfen. Een initiatief dat op steeds meer belangstelling kan 
rekenen. Intussen komen er zo’n 25 G-golfers op regelmatige basis een balletje slaan. 
Alles begon toen de vzw Mobicart ging samenwerken met het reva-centrum van Geel.  
Tijdens een opendeurdag bleken meerdere mensen geïnteresseerd in het G-golfen. 
Rolf Van Strien van Mobicart ging op zoek naar een geschikt terrein en kwam bij de 
lesgevers Jos, Roger en George uit. Een paar maanden later werd G-golfcentrum De 
Krikskens opgericht.  In 2020 hebben ook een eigen Paragolfer cart aangekocht. 
 
 

 

 
Dr. Gui Clerinx en Thijs Swerts tijdens de eerste testen 

In het Paramotion project werken 
we heel regelmatig samen met G-
golf De Krikskens, ondermeer 
voor de organisatie van G-golf 
initiatiedagen waarop we per-
sonen met fysieke beperkingen of 
een beperkte mobiliteit laten 
proeven van de golfsport. Rol-
stoelgebruikers kunnen dan ook 
de paragolfer uitproberen. 
Mobicart kocht de Junior Kit voor 
de Paragolfer en bezorgde die 
aan De Krikskens voor de eerst 
testen die doorgingen op 17 juli. 

 

Eingelijk wilden we die dag enkel de mechanische montage en demontage van de 
Junior Kit testen, maar aan Thijs Swerts (een normaalvalide speler van 5j) die net aan 
het oefenen was in De Krikskens moesten we het geen twee keer vragen of hij eens in 
die stoere Paragolfer in Junior uitvoering wou plaatsnemen om hem te testen.  
 

To Walk Again heeft een vijftiental kandidaatjes Junior G-golfers en Child Support 
Belgium heeft er een twintigtal, waarvan tien rolstoelgebruikertjes. In augustus 2020 
brengen wij vier van deze kinderen samen voor een eerste gezamelijke testinitiatie in 
De Krikskens. Daarna gaan wij allen samen met Golf Vlaanderen en met de nodige 
ervaring aan de slag om ook grotere Junior initiaties te organiseren in De Krikskens, in 
andere golfclubs en diverse revalidatiecentra waaronder het revalidatiecentrum 
Inkendael. 
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5. G-GOLF FOR KIDS – HET LEVO JUNIOR PROJECT 
 

Dankzij het Levo Junior project wordt het G-golfen nu ook toegankelijk voor de 
jongsten onder ons. Daarmee bedoelen wij kinderen van vijf tot twaalf jaar. Zoals 
eerder al vermeld kunnen Paragolfer van de eerste generatie (gemaakt door 
Ottobock) bijkomend voorzien worden van extra verkleiningskussens aan de beide 
zijkanten van het lichaam en een tweede, hoger gemonteerde voetplank.  
 

Ook de borstband en de knieband wordt kleiner uitgevoerd voor gebruik door de 
Junioren. Het standaard zitkussen van 8cm dik wordt vervangen door eentje van 2cm 
dik waardoor de tweede voetplank alvast 6cm minder hoog gemonteerd kan worden.  
 

 
Foto: De Junior Kit Accesoires voor de Paragolfer van Ottobock. 

 
De Paragolfer van de eerste generatie heeft ook extra instelmogelijkheden woordoor 
de hoogte van de tweede voetplank snel kan gewijzigd worden en ook de rugleuning 
door toepassing van sleufgaten snel en traploos naar voor kan verschoven worden 
over het zitvlak. Tot 25cm zelfs, en dat is ook nodig aangezien de kinderrugjes steeds 
goed ondersteund moeten worden, ook wanneer ze neerzitten. Door hun korte 
bovenbeentjes is dat alleen mogelijk door de rugleuning naar voor te shuiven. Dat 
gaat in de 1° generatie Pargolfers veel vlotter dan in de latere generaties. Daarom (en 
ook gezien de veel lagere prijs) richten wij ons in ons Junior én Paramotion Project 
specifiek op  die bijna-nieuwe en compleet gereviseerde tweedhands toestellen.  
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De Levo Junior LCEV starolstoel 

Omdat voor kleinere kinderen die sterke elektrisch 
aangedreven Paragolfer nogal indrukwekkend en 
zelfs angstaanjagend kan zijn voorzien wij voor de 
eerste initiaties de aankoop van een LEVO LECV sta-
rolstoel in “Junior” uitvoering. Die is niet aan-
gedreven zoals de Paragolfer maar is een gewone 
manuele rolstoel waar je ook recht in kan gaan 
staan. Daarmee kan je dus niet het terrein op of op 
de greens gaan putten maar zo’n starolstoel is wél 
ideaal voor initiaties en de eerste lessen in de 
driving range.  Deze aankoop is  niet voorzien  in de 
 

 
 

oorspronkelijke budgetten voor het Paramotiongolf project maar wordt door 
Mobicart betaald uit eigen reservefondsen. Wji wachten nog even met de aankoop tot 
wij met de kinderen van TWA en CSB een en ander hebben kunnen uittesten zodat we 
de ideale afmetingen en instellingen proefondervindelijk kunnen bepalen (liefst eerst 
in een demomodel) tijdens de eerste initiaties. Kwestie van daarna een starolstoel aan 
te schaffen die zo ruim mogelijk kan ingezet worden in ons Junior Project en door 
zoveel mogelijk van die kinderen gebruikt kan worden. Het grote voordeel van de 
LEVO starolstoel is dat hij veel lichter is en veel minder plaats inneemt in de wagen 
waardoor er snel meerdere kunnen meegevoerd worden naar allerhande locaties.  
 

Junior golfertjes springen niet even in de wagen om ergens naar toe te rijden. In dit 
project zijn het dus eerst en vooral de ouders die we moeten uitnodigen en 
mobiliseren. Daarom zullen wij de junior initiatiedagen organiseren onder het moto 
“G-golf met het hele gezin” en op die dagen ook de ouders een gratis golfinitatie 
aanbieden. De eerste was gepland op 19 mei in De Krikskens in Beerse maar viel helaas 
in het water door de Covid lock-down.  
 

Er zijn G-golf initiaties (voor zowel kinderen als volwassenen) gepland in het Inkendaal 
Revalidatiecentrum in Vlezenbeek en in het BZIO Revalidatiecentrum in Oostende, 
maar deze moesten we uitstellen tot de maand september.  Daarnaast zijn we ook in 
contact met Reva Pulderbos in Zandhoven. Naast de aankoop van de starolstoel 
zullen wij ook de Paragolfer van Golf Vlaanderen en die van de Krikskens voorzien van 
de nodige accessoires zodat zij voortaan ook door junioren gebruikt kunnen worden.  
 

Uiteindelijk streven wij in dit project naar een Paragolfer mét Junior kit in minstens vijf 
golfclubs, zo goed mogelijk verdeeld over Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat ook 
de volwassen paragolfers en greenfee spelers daar dan gebruik zullen van maken.  Op 
die manier ontstaat er een perfecte symbiose tussen onze beide projecten.  
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6. TO WALK AGAIN VZW 
 

 

To Walk Again is een vzw, opgericht door triatleet en 
topsporter Marc Herremans. De vereniging zet ten volle in 
op het mentale en fysieke welzijn van mensen met een 
lichamelijke beperking. Hoogtechnologische revalidatie en 
laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten maken van 
To Walk Again een warm deken en een baken van hoop. 
Naast hun specifieke sportaanbod voor kinderen, kunnen de 
jongeren   en  volwassenen   in   het  TWA  revalidatiecentrum  

terecht na hun acute revalidatie. Het REVAlution Center in Herentals is vooral toegespitst 
op neurologische revalidatie en dus op patiënten met een dwarslaesie, CVA, spier-
aandoening of andere neurologische aandoening.  TWA zorgt voor G-sport én revalidatie.  
 

Vanuit TWA kregen wij in 2019 de vraag of wij samen met hen iets konden uitwerken rond 
G-golf voor junioren. Ons eerste idee was om in hun REVAlution center in Herentals een 
heuse golfsimulator op te stellen.  Helaas bleek de plafondhoogte daartoe nét 
ontoereikend. Maar niet getreurd, binnenkort kunnen wij vijftien van hun kinderen een 
eerste G-golfles aanbieden in G-golfcentrum De Krikskens in Beerse.  
 

 
7. CHILD SUPPORT BELGIUM VZW 
 

Child Support Belgium werd begin dit jaar gesticht door 
Dominique Vervoort. Deze vzw ondersteunt gezinnen op 
sociaal en emotioneel vlak. Dit zijn gezinnen met langdurig 
zieke kinderen of kinderen met een beperking. Voorbeelden 
zijn ASS, autisme, fysieke en/of mentale beperking, en dit 
van baby’s tot jongvolwassenen. Niet alleen het zieke kind 
maar het totale gezin wordt ondersteund, Dus ook de 
broertjes, de zusjes en  ouders. Hun belangrijkste pijlers zijn 
Clini-taxi, G sporten, oppas-dienst, financieel medische 
kosten, activiteiten, laatste wensen ...  

 

 

Dominique wil deze zomer samen met golfpro Patsy van Baarle een G-golf Juniorwerking 
opstarten in Golflcub Beveren en ons hele G-golf team wil haar daar maar al te graag mee 
helpen. Daarbij wordt het ons gezamenlijk doel om diezelfde juniorwerking vanuit 
Beveren uit te laten waaieren naar een vijftal Vlaamse Golflcubs tegen einde 2022. De 
Paragolfers die in die clubs door de junioren gebruikt worden kunnen ook door volwassen 
G-golfers en greenfee spelers gebruikt worden. Op die manier worden onze gezamelijke 
investeringen (want ook CSB overweegt de aankoop van Paragolfers) optimaal gebruikt.  

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
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8. DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING 
 

Samen werken aan een betere samenleving  
www.kbs-frb.be 
 

Voor het Paramotiongolf project hebben wij een fiscaalvriendelijke projectrekening 
aangevraagd bij de Koning Boudewijnstichting en die in april 2019 ook bekomen. Het 
Junior project maakt deel uit van dit project en daarom kunnen wij deze rekening ook 
gebruiken voor het verzamelen van giften voor het Junior Project.  
 

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting in 
dienst van de samenleving. Zij wilt op een duurzame manier bijdragen tot meer 
rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Stichting steunt jaarlijks 
zo’n 2.000 organisaties en individuen die zich engageren voor een betere 
samenleving. Haar actiedomeinen de komende jaren zijn: armoede & sociale 
rechtvaardigheid, gezondheid, democratie in België, democratie in de Balkan, 
erfgoed, filantropie, migratie, ontwikkeling, leiderschap, lokaal engagement, 
partnerschap of uitzonderlijke ondersteuning. De Stichting werd opgericht in 1976 
toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. 
 

In 2019 werkt de Stichting met een budget van 85 miljoen euro. Naast haar eigen 
kapitaal en de belangrijke dotatie van de Nationale Loterij, zijn er de Fondsen van 
individuen, verenigingen en bedrijven. De Koning Boudewijnstichting ontvangt ook 
giften en legaten. De Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting tekent de 
krachtlijnen uit en zorgt voor een transparant beleid. Voor de realisatie doet ze een 
beroep op een 50-tal medewerkers. De Stichting werkt vanuit Brussel en is actief op 
Belgisch, Europees en internationaal niveau. In België heeft de Stichting zowel lokale, 
regionale als federale projecten lopen. 
 

Om haar doelstelling te realiseren, combineert ze verschillende werkmethodes. De 
Stichting steunt projecten van derden of lanceert eigen acties, biedt een forum voor 
debat en reflectie, en stimuleert filantropie. De Koning Boudewijnstichting werkt 
samen met overheden, verenigingen, ngo’s, onderzoekscentra, bedrijven en andere 
stichtingen. Zij heeft een strategisch samenwerkingsverband met het European Policy 
Centre, een denktank in Brussel.  
 
Meer informatie over de projecten van de Koning Boudewijnstichting, evenementen 
en publicaties vindt u op www.kbs-frb.be.  Een e-news houdt u op de hoogte. Met 
vragen kunt u terecht op info@kbs-frb.be of 070-233 728 

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
http://www.kbs-frb.be/
mailto:info@kbs-frb.be
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9. HET PROJECT TEAM  

 

 Guido Geenen 
 
 

     

Guido bestuurt samen met Jacobien, Rolf en Pieter 
Mobicart vzw. Allen zetten ze ook hun schouders 
onder dit project. De vereniging stelt golfbuggy's 
ter beschikking aan golfclubs, alwaar die specifiek 
worden ingezet voor gebruik door minder mobiele 
spelers en G-golfers, zowel voor eigen leden als 
voor greenfee spelers. Zo kan iedereen met een 
beperking als gevolg van een operatie, leeftijd of 
een fysieke handicap blijven golfen. Hij kwam op 
het verfrissende idee van het Levo Junior Project.  

 
 
 

 
 

 Katrien Pauwels 
 

      

Katrien is sportmedewerkster bij Golf Vlaanderen en 
staat naast de globale sportieve ondersteuning in 
voor de promotie van golf. Met de projecten Golf op 
School, Golf on the Road, Start to Golf, Golf in 
Flanders en G-golf worden zo veel mogelijk mensen 
warm gemaakt voor de golfsport. Specifiek voor G-
golf worden de golfclubs aangemoedigd om een 
aanbod te creëren voor personen met een handicap 
en nieuwe G-golfers aan te trekken.  

 
 

 Dr. Gui Clerinx 
 

      

Gui Clerinx is voorzitter en stichter van de Golfclub 
De Krikskens en initiator van het gelijknamige G-
golfcentrum in Beerse.  Al drie jaar werkt hij nauw 
samen met revalidatiecentra in Geel, Turnhout en 
Herentals. Hij biedt revalidanten de golfsport aan als 
ideale manier om te blijven bewegen en om sociale 
contacten op te bouwen en die te onderhouden. Als 
arts kan hij bovendien ook perfect inschatten wat G-
golfers zoal nodig hebben aan hulpmiddelen om te 
leren golfen.    

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
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 Patsy van Baarle 
 

      

Patsy van Baarle is PGA Advanced Golf Pro en is 
Head Pro in Beveren Golflcub. Daarnaast coacht zij 
ook het Vlaamse G-golf competitieteam en wordt zij 
in heel Vlaanderen en tot ver daarbuiten geroemd 
voor haar gedrevenheid en passie voor alles wat 
met Junior Golf en kinderen te maken heeft. Daar 
waar wij vanuit Mobicart al samen met haar de 
Junior werking wilden opstarten, kreeg zij in juli 
2020 ook een soortgelijke vraag gesteld vanuit Child 
Support, die voor twintig van hun kinderen ook 
Junior G-golf initiaties willen opstarten.  

 
 Dominique Vervoort 

 

      

Dominique Vervoort is de stichtster van Child 
Support Belgium. Zij zet zich in deze vzw  met veel 
passie in om van zowat ALLE sporten G-sporten te 
maken voor kinderen. Naast G-golf werkt zij dus ook 
aan projecten rond G-turnen, G-tennis, G-voetbal, G-
volleybal, G-watersporten, G-basketbal, paardrijden 
voor personen met een beperking, en de lijst gaat 
zo nog wel even door. Zij stelde aan Golf Beveren de 
opstart van een G-golfwerking voor twintig CSB 
kinderen voor. Wij helpen haar daar graag bij.  
 

 
 Sofie Wahlen 

 

      

Sofie Wahlen was werkzaam als kinesitherapeut bij 
het REVAlution Center van To Walk Again en is sinds 
januari 2020 actief bij deze vzw als  coördinator 
sport en bewegen. Zij zal samen met ons voor de 
Junioren van TWA G-golf initiaties op touw zetten 
en hen begeleiden. Een eerste verkennende blik 
door de TWA ledenlijst resulteerde in een selectie 
van vijftien TWA kinderen. Wij kijken er naar uit om 
die junioren van de golfsport te laten proeven in 
onze Levo starolstoel en de Junior Paragolfer.  

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
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 Kris Van Nuffel  

            

 

Kris is rolstoelgebruiker en G-golfer in Golfclub 
Puyenbroeck (HC53). Hij vindt G-golf fantastisch 
en uit dankbaarheid wou hij er meteen ook iets 
voor terugdoen, meer bepaald door te zorgen 
voor extra Paragolfers in Vlaanderen. Daartoe 
stelde hij begin 2019 het Paramotion G-golf 
Project voor aan Mobicart & Golf Vlaanderen. De 
reacties waren enthousiast  en het project startte 
meteen. Kris zet zich als trekker van dit project in 
voor de fundraising en gaat regelmatig met de 
paragolfer van Puyenbroeck “de baan” op voor 
demo’s en initiaties.  

 
10. DE NODIGE BUDGETTEN  
 

Voor het Levo Junior G-golf Project voorzien wij volgende budgetten: 
(Alle hieronder vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.) 

 

a. Twee gereviseerde en bijna nieuwe Ottobock Paragolfers:  28.000€ 
(enkel op Paragolfers van de 1e generatie past de Junior Kit) 
 

b. Vier junior Accessory Kits voor de Paragolfer     4.400€  
(We hebben er al 1. Deze kit maakt de Paragolfers geschikt voor kinderen) 
 

c. Een LEVO LCEV Junior starolstoel:            10.000€ 
 

 

    

          
         De eerste test van de Junior Paragolfer door Jannes (normaalvalide, 7j, broer van Thijs) 

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
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11. HOE U ONS KAN STEUNEN IN DIT PROJECT? 

 
Dit project en onze objectieven zijn compleet onbaatzuchtig en louter sociaal 
geïnspireerd. Hoe nobel onze bedoelingen ook mogen wezen, de realisatie ervan 
brengt helaas een indrukwekkend kostenplaatje met zich mee. Wij hebben in april 
2019 onze fondsenwerving opgestart en daartoe bij de Koning Boudewijnstichting 
een fiscaalvriendelijke projectrekening aangevraagd én bekomen.  
 

Een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting schenkt naar ons gevoel een 
extra filantropische dimensie aan dit project, zorgt door de strenge ethische criteria 
waaraan het project moet voldoen voor extra credibiliteit en is vooral voor private 
donoren interessant omdat een gift van 40€ of meer door de KBS wordt beant-
woord met een dankbrief en een fiscaal attest dat automatisch door de KBS wordt 
verstuurd in de maand februari van het daaropvolgende jaar.  
 

Op deze manier kunnen enkel particulieren hun gift vermelden op hun personen-
belastingaangifte onder de rubriek “steun aan goede doelen en het attest 
toevoegen aan hun aangifte. Zodoende recupereert u als donor tot 45% van uw gift, 
wat toch wel leuk meegenomen is.  
 
Wie het Paramotion Project wil steunen kan dat door storting (mét structurele 
mededeling) op het algemene rekeningnummer van de Koning Boudewijn Stichting:  
 

              IBAN : BE10 0000 0000 0404    –    BIC : BPOTBEB1 
 
Belangrijk:  uw bijdrage komt enkel op onze projectrekening terecht indien u op uw 
overschrijving  deze gestructureerde mededeling exact vermeld:  “128/3122/00083”.  
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12. GOLF EEN DURE & ELITAIRE SPORT?  THINK AGAIN. 
 

Dit project promoot de golfsport. Nogal wat mensen hebben het vooroordeel dat golfen 
een sport is voor de rijke elite en massa’s geld kost. Niets is minder waar! Er zijn natuurlijk 
wel golfclubs die zich louter op de elite richten en waar je inderdaad niet zomaar eventjes 
binnenwandelt, dat klopt. Maar er zijn ook clubs die zich richten op iedereen, ongeacht 
rang, afkomst, inkomen of vermogen. De overheid promoot al jaren sport op alle mogelijk 
vlakken en daar is de golfsport geen uitzondering op. De Belgische golffederaties 
promoten golf de laatste jaren als een sport voor iedereen en worden daarin gesteund 
door de overheid. Zo is er bijvoorbeeld de succesvolle “Start to golf” campagne waarin er 
elke jaar heel veel clubs hun deuren open zetten en gratis golfinitiaties aanbieden.  
 

 
Tip: surf eens naar www.starttogolf.be 

Zij die beslissen om het uit te proberen krijgen 
goedkope starters lespakketten aangeboden 
en de lidgelden zijn helemaal niet zo duur als 
gedacht. Golf Puyenbroeck is bijvoorbeeld een 
golfclub die eigendom is van Provincie Oost-
Vlaanderen en  die het golfen zo laagdrempelig 

mogelijk wil maken. Een jaarabonnement voor de driving range, oefenholes en de 
oefengreens kost amper 154€ en dat is een niet onoverkomelijk bedrag, lijkt ons. Het 
eerste jaar ga je sowieso niet de baan op en heb je nodig om je op die oefenholes en in de 
driving range voor te bereiden op je GVB (wat staat voor golfvaardigheidsbewijs). De 
meeste G-golfers gaan na het behalen van hun GVB in meerdere golflcubs de baan op als 
vrij golfer wat wil zeggen dat ze terplekke een lage greenfee betalen voor elk rondje op 
de baan (in de grootteorde van 25€). 
 
Ook het G-golfen wordt door de overheid gesubsidieerd en de golffederaties financieren  
een deel van de G-golfopleidingen waardoor je als G-golfer voor nagenoeg geen geld kunt 
leren golfen. Heel wat Vlaamse golfclubs kunnen zo ook gratis wekelijkse startlessen 
aanbieden aan hun G-golfers. Zo krijg je als startende G-golfer in Puyenbroeck een 
startpakket aangeboden van 5x 1,5 uur les met een golf pro voor amper 60€. Heb je je 
baanpermissie behaald dan kan je nog een opvolgpakket boeken op de baan voor 230€ 
wat meestal volstaat om je verder klaar te stomen voor het GVB-examen.  
 
Kortom: golf is een sport die voor iedereen toegankelijk is en richt zich al lang niet meer 
op de elite of de kapitaalkrachtige personen onder ons.  
 

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
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13. TOT SLOT 
 

Golf is een passie. Diegenen die door de sport “gebeten” worden, blijven dat voor 
het leven. Voor normaalvaliden is het behalen van een golfvaardigheidbewijs al een 
behoorlijke uitdaging die het nodige doorzettingsvermogen en doorgedreven 
arbeid vraagt.  
 
Voor een andersvalide betekent het behalen van het GVB een nog grotere uitdaging én 

voldoening, want hierdoor overstijgt hij of zij op een unieke manier de handicap. 
 
Meer nog dan de normaalvaliden hebben de meeste andersvaliden dikwijls de 
neiging om zich elke dag weer opnieuw te willen bewijzen. Niet zozeer ten opzichte 
van hun omgeving, maar bovenal ten opzichte van zichzelf. In die zin wil dit project 
hen niet de zogenaamde “luxe” van het golfen schenken, maar wél extra 
zelfvertrouwen, sportieve gedrevenheid, en bovenal veel geluk en dankbaarheid . 
 
“Kinderen zijn de toekomst” zegt men wel eens en dat is een feit. Met ons Levo 
Junior G-golf Project zetten wij eindelijk ook hen aan het golfen. Zij zullen zo 
inderdaad actief mee kunnen bouwen aan  de bloeiende toekomst van het G-golfen.  
 
Uiteindelijk gaat dit project niet alleen over het golfen op zich, maar bovenal over 
het nóg gelukkiger maken van kinderen met een beperking … en al de mensen rond 
hen heen.  

                                                  
 

                                                      Het Paramotion Team dankt u oprecht  
voor uw interesse in dit project.   
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BIJLAGEN 
 

 
1. CONTACTEN 
 

Guido Geenen 
Voorzitter Mobicart vzw 
E-mail : mobi@mobicart.be   
Gsm: +32 472 40 19 90 
 

Katrien Pauwels 
Promotor en coördinator G-golf bij Golf Vlaanderen vzw 
E-mail : k.pauwels@golfvlaanderen.be 
Tel: +32 2 752 83 30 
 

Dr. Gui Clerinx 
Initiator G-golfcentrum De Krikskens, Voorzitter Golfclub De Krikskens 
E-mail : clerinx@skynet.be  
Gsm: +32 477 47 27 26 
 

Kris Van Nuffel  
Rolstoelgebruiker en G-golfer, lid Mobicart vzw, fundraising 
E-mail : vnk@telenet.be  
Gsm: +32 489 84 76 68  
 

To Walk Again - Sofie Wahlen  
 

E-mail: sofie.wahlen@towalkagain.be  
 

Dominique Vervoort – Child Support Belgium  
 

E-mail: nikivervoort@hotmail.com   
 
 

Patsy van Baarle – Golf Beveren – Coach Junior G-golf  
 

E-mail: patsy@vanbaarle.be    
 
 

De Koning  Boudewijnstichting,  
Info over de activiteiten, projectrekeningen, evenementen en publicaties: 
 

E-mail: info@kbs-frb.be  
Met alle vragen kunt u ook terecht op: +32 70-233 728 
 

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
mailto:sofie.wahlen@towalkagain.be
mailto:nikivervoort@hotmail.com
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2. LINKS 
 
o Website ParaMotion Project:    www.paramotiongolf.be 
o Website Mobicart    www.mobicart.be  
o Website Golf Vlaanderen vzw:   www.golfvlaanderen.be  
o Website To Walk Again   www.towalkagain.be  
o Website Child Support Belgium   www.childsupportbelgium.be  
o Website v/d Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be  
 
 
 
Uw notities hier: 
 

mailto:golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
http://www.paramotiongolf.be/
http://www.mobicart.be/
http://www.towalkagain.be/
http://www.childsupportbelgium.be/
http://www.kbs-frb.be/

	Mobicart Levo Junior Project
	Index
	1. Introductie G-golf
	2. Het Paramotion G-golf Project
	3. Mobicart vzw
	4. G-golf centrum De Krikskens
	5. G-golf dor kids - Levo Junior Project
	6. To Walk Again
	7. Child Support Belgium vzw
	8. De Koning Boudewijnstichting
	9. Het Project Team
	10. Budgetten
	11. Hoe ons steunen?
	12. Golf duur & elitair? Think again.
	13. Tot slot

	Bijlagen
	1. Contacten
	2. Links




