
Als founder wil Monique Kalkman, wereld- en paralympisch 
kampioene in tafeltennis, daarna meerdere keren in rolstoel-
tennis met haar Foundation mensen met een beperking kennis 
laten maken met de golfsport door ze te inspireren, te stimule-
ren en te activeren. Want medisch is bewezen dat mensen, die 
ondanks hun beperking, met de golfsport in contact komen een 
versterking ondervinden van gezondheid, zelfredzaamheid, 
verbeteren van het sociale netwerk en dus hun levenskwaliteit. 
Onder het motto ‘Give it your best Swing’ geeft de Foundation 
dan ook golfclinics, golfdemonstraties en presentaties.

Wat vragen wij van de deelnemers
Uiteraard veel inzet want het is niet niks om mee te doen aan 
een dergelijk evenement! Daarnaast een bescheiden financiële 
bijdrage voor deelname. Uiteraard kunnen de deelnemers zich 
laten sponsoren door familie of bekenden: b.v. sponsoring per 
hole, birdy’s, eagle of een hole in one!
Bedrijven kunnen uiteraard ook hun bijdrage leveren: in b.v. 
het geldelijk sponsoren van een persoon of alle deelnemers of 
er kan een vast sponsorbedrag worden afgesproken maar ook 
in natura: denk aan broodjes, flesjes water, een (bijdrage aan) 
de afsluitende barbecue. Er zijn vele mogelijkheden, waarover 
we u graag nader informeren

Aarzel niet en neem vandaag nog 
contact op met:
Herman Vranssen, 06 51 82 65 81, herman@going4golf.nl
Ella Eysbroek, 06 51 37 54 75, ella.eysbroek@online.nl
Niek Mos, 06 53 54 03 16, mosniek@gmail.com

Bikkelen...
Mensen met een fysieke of verstandelijke beperking hebben 
vele drempels, soms letterlijk maar zeker figuurlijk, moeten 
overwinnen om te leren golfen. Ze hebben moeten ‘bikkelen’... 

Bikkelen om de BikkelCup
Strijden om de BikkelCup door 72 holes, een uurtje of 16 achter 
elkaar te golfen en een kilometer of veertig te wandelen. En dat 
zonder een tussenpauze! Voor ‘Golf bikkels’ een uitdaging. Maar 
een uitdaging met een missie: de BikkelCup dat zich ten doel 
stelt geld in te zamelen om meer mensen met een fysieke en 
verstandelijke beperking in de gelegenheid te stellen te  leren 
golfen. 

Wat vragen wij van u!
Om te beginnen een ‘gaatje’ in uw wedstrijdkalender, bij voor-
keur in de week van de langste dagen van jaar. Want wanneer 
er 72 holes gespeeld wordt dan zullen we bij het krieken van de 
dag moeten beginnen… en pas bij het invallen van de duis-
ternis zullen de helden kunnen gaan rusten.

Uiteraard zorgt de Going4Golf Foundation voor de nodige on-
dersteuning op de dag. Waar mogelijk zullen ook de ambassa-
deurs van de Foundation ‘acte de présance’ geven en laten zien 
wat ze kunnen. Op een par 3 hole zouden we b.v. een ‘beat the 
paragolfer’ evenement kunnen inbouwen: wie slaat zijn bal het 
dichtst bij de vlag?



De Going4Golf Foundation wil bijdragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een fysieke  
en/of mentale beperking door middel van de golfsport.

Maak golf mogelijk voor mensen met een fysieke en 
 verstande lijke beperking.

De Going4Golf Foundation 
De Going4Golf Foundation wil bijdragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een beperking 
door de golfsport, zowel in Nederland als daarbuiten. Zij wil 
met haar ambassadeurs en PGA pro’s een prominente bijdrage 
leveren aan de nationale en internationale ontwikkeling van 
Handigolf op golfclubs. 

Steun ons!
Going4Golf Foundation  AlmereNL88 RABO 0188209026

Going4Golf Foundation  
Postbus 1451, 1300 BL Almere

www.going4golf.nl
info@going4golf.nl

‘bikkelen’ voor het  
goede doel  

in de week met de  
langste dagen  

van het jaar

BikkelCup


