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Spelers nationale ploeg G-golf verkennen de baan van het EK 
 
Aanstaande zondag 1 mei wordt op de golfbaan van Koksijde Golf ter Hille de 2e manche van de 
Capa4You G-golf Trofee gespeeld. 
 
Deze wedstrijd kadert in een reeks van 9 waarbij een nieuwe inclusieve wedstrijdformule wordt 
toegepast. Op die manier kan een breed publiek kennismaken met G-golf en kunnen de clubs deze 
formule oppikken en in de toekomst toepassen in meerdere wedstrijden. Een initiatief van Golf 
Vlaanderen in nauwe samenwerking met partner en organisator Capa4You en de deelnemende clubs. 
 
 

“Er wordt gespeeld in een inclusieve formule, dat wil zeggen dat spelers met een beperking en 
valide spelers samen in de flight golfen. Een enorme verrijking die ik iedereen wil aanbevelen. 

Het samenzijn bevordert de sociale integratie en draagt op positieve wijze bij 
 aan de levenskwaliteit.” 

Patrick Heyndrickx (Capa4You) 
 
Met het oog op het Europees Kampioenschap, dat in juni plaatsvindt in Koksijde, is deze wedstrijddag 
tevens het uitgelezen moment voor de spelers van de Belgische ploeg om het parcours te verkennen 
en competitieritme op te doen.  
 

 
 



 
Europees Kampioenschap 
 
Het EK staat voluit voor European Team Championship for Golfers with Disability en vindt voor het 
eerst plaats op Belgische bodem. Van 9 tot 11 juni komen 12 landenteams naar onze kust om te 
strijden voor de titels Europees Kampioen en Nations Cup winnaar. 
 
In teams van 4 spelers zullen verschillende spelformules gespeeld worden: foursomes op donderdag, 
greensomes op vrijdag en singles op zaterdag. België zal twee teams afvaardigen: ééntje in elke 
categorie, waarbij het van groot belang is dat de spelers goed afgestemd zijn op elkaar. 
 
De pregeselecteerde spelers Belgian Team voor het EK zijn: 
1. Adem Whabi (AFgolf) 
2. Bérénice Thiran (AFgolf) 
3. Xavier Vanderhaeghe (Golf Vlaanderen)  
4. Ronny Verest (Golf Vlaanderen) 
5. Graham Freeman (Golf Vlaanderen) 
6. Alexandre Van Wien (AFgolf) 
7. Arwen Duerinckx (Golf Vlaanderen) 
8. Peggy Gijsels (Golf Vlaanderen) 
9. Lars Franken (Golf Vlaanderen) 
10. Jules Hallez (Golf Vlaanderen) 
11. Liliane Cambré (Golf Vlaanderen) 
12. Senne Nuyens (Golf Vlaanderen) 
13. Pieter Dries (Golf Vlaanderen) 
 
Op 4 mei zal de definitieve selectie van 8 spelers bekendgemaakt worden. 
 
 
G-golf 
 
Met de realisatie van de Capa4You G-golf Trofee en het ontvangen van een Europees Kampioenschap 
worden grote, nieuwe stappen gezet binnen G-golf (of Paragolf) in Vlaanderen en België.  
 
Reeds verscheidene jaren wordt er vanuit Golf Vlaanderen ingezet op G-golf, een belangrijk onderdeel 
bij het vervullen van haar maatschappelijk rol: van initiaties bij revalidatiecentra tot het organiseren 
van trainingen voor verschillende doelgroepen (dove en slechthorende spelers, spelers met een 
fysieke beperking, spelers met autisme en/of een mentale beperking). Nu komt daar een belangrijk 
sportief aspect bij, een mogelijkheid voor de spelers om op topniveau te presteren.  
 

“We blijven inzetten op promotie van G-golf en het aantrekken van nieuwe spelers, maar 
willen ook een uitdaging bieden aan de betere, ervaren spelers. De komst van het EK is de 

ideale gelegenheid om hun wedstrijdambities waar te maken. Samen met de collega’s van de 
Belgische en Waalse federaties zetten we alles op alles om 2 sterke teams te kunnen 
afvaardigen. We nodigen alvast iedereen uit om in Koksijde te komen supporteren!” 

Marc Verneirt (Secretaris-Generaal Golf Vlaanderen) 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie: 
 
https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/g-golf/g-golfcompetitie   
 
Golf Vlaanderen 
Marc Verneirt - Secretaris-Generaal  
m.verneirt@golfvlaanderen.be  
0476 32 21 56  
 
 
Wil je hier graag een persoonlijke ervaring/beleving aan koppelen? Breng op zondag 1 mei een bezoek 
aan de Capa4You G-golf Trofee in Koksijde ter Hille en ontmoet de spelers, de organisator en de 
gastclub. 

https://www.golfvlaanderen.be/voor-golfers/g-golf/g-golfcompetitie

