
VVG-Topsportschool brengt zowel talentvolle spelers als mooie diploma’s 

voort! 

September betekent de start van het nieuwe schooljaar! Ook de VVG-Topsportschool – i.s.m. KA2 

Hasselt en Flanders Nippon G.&B.C. Hasselt - opende op 1 september opnieuw haar deuren voor een 

gloednieuw jaar boordevol golf én studie. Naast de leerlingen die opnieuw geselecteerd werden en 

dus doorstroomden naar een hoger jaar, mocht de school ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen. 

Jammer genoeg zijn er jaarlijks ook enkele leerlingen die niet voldoen aan de welomlijnde criteria of 

die op eigen initiatief de school verlaten. 

Op de Topsportschool kan 

je niet zomaar starten, als 

leerling moet je de ambitie 

hebben om een 

professionele golfcarrière 

uit te bouwen na je studies 

en moet je voldoen aan 

welomlijnde 

instroomcriteria. De VVG wil 

ambitieuze en talentvolle 

golfers immers een 

optimale begeleiding bieden 

om hun topsportambities 

waar te maken. Daarnaast 

blijven de mogelijkheden 

behouden om een mooie 

toekomst op studievlak te 

realiseren. 

“Op de Topsportschool kan 

je niet zomaar starten, je 

dient als speler te voldoen 

aan welomlijnde criteria” 

Intussen herbergt de 

Topsportschool reeds meer 

dan 10 jaar heel wat 

talentvolle jongeren. De 

VVG biedt hen een 

kwaliteitsvolle opleiding, 

erkend door het Ministerie 

van Onderwijs. Door middel 

van de nodige faciliteiten en 

een professionele 

begeleiding door de pro’s 

en experten, krijgen zij de 

kans hun topsportambities 

na te jagen. Hierbij ligt de 

eindverantwoordelijkheid 

van de trainingen bij VVG-

pro Ellen Smets.  George 

Mackecknie neemt samen 

met Ellen de trainingen op 

woensdagnamiddag voor 

zijn rekening en de mentale 

coaching wordt verzorgd 

door Rudy Heylen en 

Liesbeth Mouha. Koen Marx 

vervolgens werkt als kinesist 

op de school voornamelijk 

rond letselpreventie alsook 

houding- en 

stabilisatietraining. De 

fysieke trainingen ten slotte 

worden vanaf dit jaar geleid 

door twee nieuwe coaches, 

nl. Hilde Van Oycke en 

Frederik Vandormael. 

 

Criteria bepalen plekje op 

de Topsportschool 

Instromen op de school kan 

dus niet zomaar. Meer 

bepaald dien je als speler te 

voldoen aan vier 

hoofdcriteria. Om te 

beginnen moet je 

gemiddelde score binnen de 

vooropgestelde 

ontwikkelingslijnen liggen 

en dien je vervolgens een 

positieve evaluatie op zak te 

hebben van de technische 

screening. Deze wordt 

gehouden door de trainers-

experten van de 

Topsportschool, waarbij de 

swing, de putting alsook het 

korte spel bekeken wordt. 

Ook dient de speler volgens 

zijn of haar leeftijd te 

voldoen aan de min. 

handicapvereisten en 

opgenomen te zijn in de 

internationale ranking of te 

behoren tot de top 10 van 

de nationale ranking voor 

zijn/haar leeftijdscategorie. 



Voldoe je als speler niet aan 

één van deze vier 

belangrijkste criteria? Dan is 

deliberatie door de 

selectiecommissie mogelijk. 

Bij twee of meer gebreken 

kan je echter niet starten op 

de school. 

Wist je dat je als leerling van 

de Topsportschool elk jaar 

opnieuw de vooropgestelde 

criteria dient te behalen om 

te kunnen doorstromen 

naar een hoger studiejaar?  

Van Topsportleerling tot 

professioneel golfer 

Je leest het: de lat ligt hoog 

als je een plekje op de VVG-

Topsportschol ambieert. De 

Topsporters hebben alvast 

enkele mooie voorbeelden 

met heel wat alumni die 

zowel op nationaal als op 

internationaal niveau goed 

presteren. De VVG is dan 

ook bijzonder trots dat ze er 

met haar oud-leerlingen 

sinds 2014 in geslaagd is op 

alle professionele niveaus 

door te breken!  

Thomas Pieters werd vorig 

jaar pro en speelt sinds dit 

jaar op de Europese Tour. 

Ook bij de dames wordt op 

Europese Tour niveau 

gespeeld met Laurence 

Herman die er een 

categorie heeft. Jammer 

genoeg heeft zij momenteel 

te kampen met een 

kwetsuur.  

Vervolgens is Christopher 

Mivis erin geslaagd een full 

card te behalen voor de 

Challenge Tour 2014 en 

speelt Lien Willems op de 

LetAccess. Kevin Hesbois 

ten slotte speelde dit jaar 

op de Alps Tour en wordt 

eind oktober prof. 

“Sinds 2014 is de VVG er 

met haar alumni spelers in 

geslaagd op alle 

professionele niveaus door 

te breken!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumni leggen mooie 

diploma’s voor 

Naast de sportieve 

prestaties, bewezen ook al 

heel wat alumni dat ze op 

de Topsportschool de 

nodige achtergrond 

meekregen om in het hoger 

onderwijs mooie diploma’s 

te behalen. Zo studeerden 

er al oud-leerlingen af als 

Master in de Communicatie, 

Masters en Bachelors in de 

L.O. en Bachelors in de 

Business. Recent nog 

slaagden twee alumni met 

glans voor het eerste jaar 

Geneeskunde en Burgerlijk 

Ingenieur. 

 

“De VVG-Topsportschool: 

dé plaats bij uitstek om golf 

en studie alle kansen te 

geven!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerlingen VVG-Topsportschool 2014-2015 
 
De leerlingen die doorstromen naar een hoger schooljaar: 
Yente Van Doren (Rinkven G.&C.C.) 
Arnaud Bal (Rinkven G.&C.C.) 
Gianni Van Breda (Ternesse G.&C.C.) 
Richard Coppens (Waregem Golf) 
Kristof Ulenaers (Limburg G.&C.C.) 
Max Peerbooms (Fl. Nippon G.&B.C. Hasselt) 
Charles Mortier (R. Zoute G.C.) 
 
De leerlingen die vanaf dit schooljaar instappen op de Topsportschool: 
Elsie Verhoeven (Royal G.C.B. Ravenstein) 
Lowie Verbeke (G.C. De Kluizen) 
Shasa Decker (Keerbergen G.C.) 

 

Alan De Bondt (R. Antwerp G.C.) studeerde met succes af op de Topsportschool en combineert vanaf 

dit schooljaar golf met hogere studies aan de 'University of Houston'. 

 

 

 


