
 

Golf is er voor iedereen. 

Golf is de sport bij uitstek voor wie nog wel kan bewegen maar niet meer die alertheid en 

reactiesnelheid kan opbrengen die vaak in andere sporten wel gevraagd wordt. 

Golf is er voor jou, ook als je een beperking hebt.  

Zo denkt de VVG erover, en zo denken ook wij op AGS erover.  

 

En daarom lanceren wij dit jaar nog, in samenwerking met de VVG,  

het Project G-Golf! 
 

Heb je nog nooit gegolfd maar zou je het echt eens willen proberen? Laat je niet meer tegenhouden! 

Met een gratis golfinitiatie van 2 uur in een aangepast kader kan je proeven van golf en 

ontdekken of het wat voor jou zou zijn. Je kan individueel van dit aanbod profiteren of je kan je 

inschrijven in groep.  

Jong of oud, maakt niet uit. Iedereen welkom. (Kijk voor de voorwaarden in de bijlage) 

 

Wil je meer dan alleen maar eens proeven? Heb je al gegolfd en wil je je spel verbeteren? 

Dan is de gratis G-golf lessenreeks net wat je nodig hebt! In kleine groepjes van 4 tot 6 personen 

leer je de regels van de kunst. In vijf lessen onder begeleiding van een pro werk je aan je swing zodat 

je de bal gemakkelijker de lucht in krijgt. Maar ook je putting- en chippingtechnieken krijgen 

aandacht.  

 

Kortom, bij AGS willen wij G-golfers alle kansen geven om te komen proeven van deze aangename 

sport. Uiteindelijk is golf een sociale sport die je samen met anderen kan spelen, met of zonder 

handicap. 

Interesse? 

Lees dan zeker even de bijgevoegde praktische informatie door en schrijf snel in. Reserveren moet 

voor 28 september om van het gratis aanbod te kunnen genieten. Na 28 september betaal je voor 

hetzelfde aanbod wel een kleine bijdrage. (Kijk voor de voorwaarden in de bijlage) 

Sportieve groeten, 

Het AGS-team. 

  



PRAKTISCHE INFORMATIE  

Gratis golfinitiatie van 2 uur voor G-golfers 

Voorwaarden: 

 Kennismaken met golf onder professionele begeleiding gedurende 2 uur. 
 De golfinitiatie wordt nog ingepland voor 2017. 
 De datum voor de golfinitiatie moet ten laatste op 28-09-2017 definitief worden 

vastgelegd. Voor reservaties die geboekt worden na 28-09 zal er 5 Euro per 
deelnemer worden aangerekend. 

 Deze actie is enkel voor de G-golfers* en hun begeleiders 
 AGS zorgt voor de golflessen in een aangepast kader. We rekenen erop dat de 

deelnemers zelf een begeleider meebrengen die kan toezien op de veiligheid als dit 
nodig is. Als golfschool zorgen wij voor een aangename en aangepaste golfbeleving, 
maar als er extra hulp gewenst is, breng deze dan zeker mee. 

 Deze initiatie kan individueel of in groep tot maximum 10 personen.  Bent u met 
meer dan zullen we extra lesgevers voorzien. Aanvragen voor meerdere deelnemers 
is mogelijk mits er voldoende lesgevers beschikbaar zijn (aanvraag via het 
secretariaat) 

 Slechts 1 initiatie per deelnemer 

Gratis G-golf lessenreeks 

5 lessen van telkens 1 uur 

Voorwaarden: 

 Deze lessen kunnen enkel doorgaan bij minstens 4 deelnemers (maximum 6) 
 De lessenreeks zal doorgaan in het najaar van 2017 

 De lessenreeks dient ten laatste op 28-09-2017 definitief worden vastgelegd. Voor 
reservaties die geboekt worden na 28-09 zal er 100 Euro per deelnemer worden 
aangerekend. 

*G-golfers: personen die aan de hand van een geldig attest kunnen aantonen dat ze een handicap 
hebben. Antwerp Golf School wil in eerste instantie deze initiaties aanbieden aan personen met ASS 
zonder zware gedragsstoornissen en aan doven (die onder begeleiding zijn van een doventolk). Heeft 
u een andere handicap en wenst u ook op dit aanbod in te gaan dan kan dit mits toestemming van de 
verantwoordelijke bij AGS.  

 

Info en inschrijvingen: Antwerp Golf School 

Groenenhoek 10, 2630 Aartselaar 

03-887 01 70 

 


