
 

Veel gestelde vragen: de Golfsport  
 

Alhoewel de golfsport steeds meer en meer in de belangstelling komt te staan, merken we dat veel 

mensen nog niet goed weten hoe te starten met golf en hoe gemakkelijk starten met golf eigenlijk 

wel niet is. Dat golf een elitaire en dure sport is, is een achterhaald stereotype. Golf in Europa, 

België en Vlaanderen is aan het groeien. Hieronder geven we je meer informatie over deze groei, 

hoe starten met golf, golf is geen elitaire, dure sport en waarom jij zou moeten starten met golf. 

Bekijk ook zeker eens de website: http://www.starttogolf.be/  

Golf in Europa  
In 2015 telde Europa 4,142,661 golfers waarvan 66% mannen, 25% vrouwen en 9% jeugd, zij kunnen 

kiezen uit 7,016 golfbanen in Europa.  

Golf in België  
In 2015 waren we met 62,606 golfers in België, dit is een groei van 2.3% ten opzichte van het jaar 

ervoor. In België bestond in 2015, 59% van de golfers uit mannen, 31% vrouwen en 10% jeugd.  

Golf in Vlaanderen 
37,500 van alle Belgische golfers in België zijn Vlaams, dit aantal is in 2015 met 1.8% gestegen ten 

opzichte van 2014. Golf in Vlaanderen groeit en we durven speculeren dat de sport enkel nog maar 

verder gaat groeien dankzij leuke initiatieven van de golfclubs en de goede prestaties van onze 

spelers.   

De meeste golfers in Vlaanderen zijn tussen de 51 en 60 jaar oud. In 2015 waren er 3.013 golfers 

tussen de 11 en de 20 jaar oud. Het doel is om golf bekender en aantrekkelijker te maken bij de jeugd 

door bijvoorbeeld jeugdopendeurdagen te organiseren.  

In Vlaanderen kunnen alle golfers kiezen uit 54 golfbanen.  

http://www.starttogolf.be/


Is golf duur en elitair?  
Het stereotype dat golf duur en elitair is, is achterhaald. Golf is een hippe sport voor alle leeftijden 

waar iedereen tegen elkaar kan spelen. De golfclubs maken steeds meer en meer promotie om 

mensen aan te zetten tot golfen. Een golfend Vlaanderen dat is wat we willen bereiken en daarom 

dat we er alles aan doen om het stereotype te doorbreken door op zoveel mogelijk verschillende 

manieren en momenten mensen kennis te laten maken met de golfsport.  

Is golf duur? Golf is zo duur als dat je het zelf maakt. Ter promotie van de golfsport zijn er vele 

voordelige pakketten waar je als beginner van kan genieten, ook als je daarna verder gaat zijn de 

lidgelden zeer variërend naargelang naar wat voor een club je opzoek bent. Wat het materiaal 

betreft, dit is een soort van investering. Golfers kopen niet elk jaar een nieuwe set en hoe duur hun 

materiaal is beslissen ze zelf. Als jeugd kan je al vanaf 200 à 300 euro een lidmaatschap inclusief 

materiaal en lessen verkrijgen.  

Hoe start je met golf?  
Als een eerste kennismaking met de golfsport, kan je steeds een initiatie volgen bij een club in je 

buurt. Tijdens een initiatie les krijg je wat uitleg over de golfsport in het algemeen en leer je de 

eerste kneepjes van het vak. Je kan een initiatie van 1u, 1.5u, 2u,… nemen en golf eens vrijblijvend 

uitproberen. Daarnaast is er jaarlijks de ‘Start to Golf’ opendeurdag. Die dag kan je genieten van 

gratis initiaties in 40 clubs.  

Lijkt golf wel iets voor jou? Voor degene die graag wat meer van de golfsport proeven zonder al een 

vaste verbintenis te maken, bestaat er het starterspakket. Dit pakket wordt vanuit de golfclubs 

aangeboden voor beginnelingen. Elk deeltje van de golfsport komt tijdens deze lessenreeks aan bod: 

de swing, het kort spel (chippen en pitchen) en het putten. Tijdens de periode dat je van een 

starterspakket geniet, kan je tussendoor zoveel gaan oefenen als je zelf wil, je mag gebruik maken 

van de voorziene faciliteiten en het golfmateriaal wordt voorzien. Het voordeel is dat je nog geen 

enkele investering in uitrusting en/of lidmaatschap moet doen om de basistechnieken van de 

golfsport aan te leren en mensen te leren kennen.  

De starterspakketten aangeboden door de golfclubs bestaan in alle maten en gewichten, gaande van 

een paar weken tot een paar maanden en van vijftig euro tot een paar honderd euro. Vaak genieten 

kinderen en jongeren van een voordelig tarief, dit staat echter niet altijd duidelijk vermeld dus 

informeer hier zeker naar bij de club van jouw keuze! 

Vele VVG clubs werken met een starterspakket of hebben speciale tarieven of evenementen voor 

starters aan te spreken. Het is niet onbelangrijk dat je een club in je buurt kiest, zodat je gemakkelijk, 

veel kan gaan oefenen.  

Indien je naar de website www.golfvlaanderen.be surft en je klikt links op het tabblad clubs, kan je 

alle clubs in je buurt ontdekken. Op het secretariaat van je golfclub kan je je inschrijven en verkrijg je 

alle informatie omtrent de specifieke inhoud van het starterspakket. Deze kan namelijk van club tot 

club verschillen: sommige pakketten zijn inclusief een les op de baan of een theorieles over de 

etiquette en de golfregels, bij anderen pakketten krijg je het Start-to-Golf boek of een ijzeren 7 en bij 

sommigen zit ook het afleggen van het GVB-examen inbegrepen.   

http://www.golfvlaanderen.be/


Waarom zou je moeten starten met golf?  
Golfen heeft tal van voordelen het is een gezonde en sociale sport, het is een sport die heel wat 

concentratie en techniek vereist en waarbij je enkele uren in een prachtige natuur en in de gezonde 

buitenlucht vertoeft. Daarnaast is golf een echte familiesport, je kan namelijk, onafhankelijk van je 

niveau of leeftijd tegen iedereen en met iedereen samen spelen. Kortom is golf een sport die je vanaf 

je 5 jaar tot en met je 100 jaar kan beoefenen met of tegen wie dan ook en houdt golf je lichaam én 

geest fit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Indien u nog bijkomende vragen heeft, kan u ons steeds bereiken via het volgende gegevens: 

Marc Verneirt E-mail: m.verneirt@golfvlaanderen.be -  Tel.: 04 76 32 21 56 

Teresa Van Hove E-mail: t.vanhove@golfvlaanderen.be 

Vlaamse Vereniging voor Golf vzw | Leuvensesteenweg 643 bus3 |1930 Zaventem T 02/752.83.30 |  

F. 02/752.83.39 |www.golfvlaanderen.be | http://www.facebook.com/golfvlaanderen 
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