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Monique Kalkman golfer van het jaar in de categorie aangepaste golf!
Op donderdag 18 december 2014 jl organiseerde de Nederlandse Golf Federatie, de PGA Holland en
de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties in samenwerking met ABN AMRO, Acushnet,
Deloitte, KLM, Ricoh, TIG Sports en Van Lanschot Bankiers de uitreiking van de Golf Awards 2014.

Monique Kalkman is award winnaar geworden in de catergorie aangepaste golf (zie ook
http://www.ngf.nl/nieuws/detail/de-golf-awards-het-toetje-van-het-jaar/) Zij maakt deel uit van de
Nederlandse aangepast golf selectie, waarmee de NGF dit jaar gestart is. In het verleden was
Monique al wereld- en paralympisch kampioene in tafeltennis, daarna meerdere keren in
rolstoeltennis. Ze gaat nu voor de hattrick, ze wil ook een wereldtopper worden in golf. Monique: “ik
golf nu 5 jaar en heb dit jaar het gevoel dat alles op zijn plek valt. De eerste jaren heb ik met mijn team
veel tijd geinvesteerd in het pionieren in het golfen vanuit de Paragolfer. Er bestond nog geen ideaal
plaatje of handreikingen voor de swing techniek, coursemanagement, materiaal of
trainingsprogramma’s. We hebben hier veel mee geexperimenteerd. 2014 was het jaar van in het
inslijpen van hetgeen wat we daaruit geleerd hebben en het verlagen van mijn golfhandicap. En daar
gaan we de komende jaren op verder bouwen.”

In 2014 won zij de ABN/Amro Dutch Disabled Open, en de Algarve Open tournooien en werd zij
tweede tijdens de European Wheelchair Challenge in Barcelona. Zij eindigde daarmee uiteindelijk op
een 3e plaats op de Europese order of merit. Haar passie voor golf en met name golf voor en met
mensen met een beperking is groot. En dat wil ze als ambassadrice voor de sport ook uitdragen. Dit
jaar heeft zij speciaal voor deze doelgroep de Going4Golf Foundation opgericht. Onder het motto
“Give it your best Swing” geven zij clinics en demonstraties. Meer weten over deze foundation? Ga
naar www.going4golf.nl

Donderdagavond werden in hotel Huis ter Duin in Noordwijk Nederlands beste golfers in het zonnetje
gezet.
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