
‘Top Golf Vlaanderen’ en ‘Be Gold-programma’ ondersteunen talentvolle 

spelers op hun weg naar de top 

In 2010 werd het ‘Top Golf Vlaanderen’-programma in het leven geroepen als ondersteuning voor 

talentvolle elitespelers. Na de VVG-Topsportschool, waar de bouwstenen gelegd worden voor een 

carrière op het professionele golfcircuit, kunnen getalenteerde jongeren sindsdien instromen in dit 

programma. Via de financiële en sporttechnische steun krijgen deze spelers de kans hun ‘Olympische 

droom’ na te jagen. 

Golf=Topsport! 

 

Dankzij de Olympische 

erkenning alsook de 

jarenlange topsportwerking 

van de Vlaamse Vereniging 

voor Golf, verkreeg golf in 

2010 de officiële erkenning 

als topsport in Vlaanderen! 

Een prachtige beloning van 

de jarenlange uitbouw van 

een topsportstructuur. Deze 

houdt onder meer de VVG-

Topsportschool in, die reeds 

meer dan 10 jaar in eigen 

beheer gerund wordt en dit 

in samenwerking met KA2 

Hasselt en Flanders Nippon 

G.&B.C. Hasselt. 

Een plekje op de 

Topsportschool bemachtig 

je alleen mits het voldoen 

aan de welomlijnde criteria 

en behoud je alleen als je 

echt de ambitie hebt de top 

te bereiken. Als leerling 

ambieer je een carrière als 

golfer en worden tevens je 

kansen op mooie diploma’s 

behouden.  

 

 

 

Na de Topsportschool 

 

Mede dankzij de 

professionele begeleiding 

na de Topsportschool, 

kunnen enkele beloftevolle 

18+ spelers een succesvolle 

carrière uitbouwen als prof 

of amateur. Voor diegenen 

met potentieel om ooit deel 

te nemen aan de 

Olympische Spelen, is er 

immers het ‘Top Golf 

Vlaanderen’-programma dat 

een intensieve 

carrièrebegeleiding biedt.  

Als speler/speelster kan je 

slechts instromen mits het 

voldoen aan specifieke 

voorwaarden die onder 

meer de ontwikkelingslijnen 

betreffen, de ranking, het 

palmares en de omkadering. 

Voor 2014 werden Thomas 

Pieters, Kevin Hesbois, 

Manon De Roey, Laurence 

Herman en Charlotte De 

Corte gesteund door het 

programma. Daarnaast 

verkregen de spelers op de 

Amerikaanse colleges steun 

en dit in de vorm van 

coaching tijdens de 

vakantieperiodes in België. 

Op weg naar medailles met 

‘Be Gold’-programma  

 

Naast ‘Top Golf Vlaanderen’ 

is er het Olympische ‘Be 

Gold’-programma. Dit 

programma, i.s.m. het BOIC, 

de Franse gemeenschap via 

ADEPS, de Vlaamse 

gemeenschap via BLOSO, de 

Duitstalige gemeenschap en 

de overheid, ondersteunt 

talentvolle spelers en 

ambieert een top 8-plaats 

op de Olympische Spelen. 

Met Thomas Pieters heeft 

de Vlaamse Vereniging voor 

Golf sinds 2013 voor het 

eerst een Be Gold-atleet. 

Via een uitgebreid dossier 

heeft de VVG immers 

kunnen aantonen dat 

Thomas het potentieel 

heeft om de vooropgestelde 

doelstellingen stapsgewijs 

te behalen.  

De verkregen subsidies 

worden verdeeld in overleg 

met de speler en hier 

tegenover staan afgelijnde 

doelstellingen en specifieke 

returnafspraken. 


