
Elke gemeente 

een golfterrein ?

Marc Verneirt, secretaris-generaal 
Vlaamse Vereniging voor Golf vzw 
Bioloog en gebiologeerd door golf

Ja, natuurlijk!



Golf in  
Vlaanderen

Jaarlijkse groei:

2 à 3 %

37 000 golfers  

in Vlaanderen

60 000 

golfers 

in België



Golfers in  
Vlaanderen

Wie zijn ze? 

66 %  

mannen

50 %
= 50+

Jongste 
golfer  
is 5 

Oudste 
golfer  
is 100 



Waar spelen ze?

54  
clubs

25
18 holes banen

18
9 holes banen

11
golfscholen

Golfers in  
Vlaanderen



Golf is dé nieuwste 

olympische sport

RIO 2016

Een olympische sport waar  
iedereen kan van genieten 

Topprestaties van Thomas Pieters en  
Nicolas Colsaerts spreken de jeugd aan! 

Toenemende deelnames aan  
kids tours en junior tours



Golf is...

... een groeisport

... meer en meer populair

... dé enige echte ‘lifetime’ sport 

... dé familiesport waarbij je een olympische  
 topsporttak beoefent zoals de toppers



SterkteZwakte

Uitdaging

Duur

Plaatsgebrek

Locatiegebonden

Tijdsrovend

Lange vergunnings- 
procedures

Lifetime sport

Buitensport

Individuele sport

Wereldsport  

Olympische sport  
Rio 2016 



De oplossing:

Approach golf



Approach  
golf

Golfen in
het mini!



Approach  
golf

6 holes
20-40m Grootte = 

1 voetbalveld
€ = 

kunstgras 

voetbalveld



Approach  
golfVoordelen

Deels

kunstgras 

Sterk

materiaal

milieuvriendelijk

onderhoudsarm

Deels

park 

inheemse  

struiken

bomen

waterpartij



Bereikbaar

Voordelen

Laag- 
drempelig 

 in de stad 

dichtbij

voordelig

zonder 

voorkennis 

direct plezier

uurtje golfen

gezonde geest in 

gezond lichaam



Voor iedereen

Voordelen

Sociaal

 multifunctioneel 

familiaal en

recreatief

veilig

Haalbaar

beperkte ruimte  

(=1 voetbalveld)

budgetvriendelijk 

100 %  

bevoegdheid  

gemeente 



Sportieve 
waarden

... innovatief concept 
 rechtstreekse instroom naar een topsporttak  
 om een olympische sport te doen groeien 

... echt golfspel met alle basisslagen 
 op een golfterrein in het klein

... Fairplay
 geweldloos, eerlijke sport

... van topsport tot bewegen!



Iedereen aan het golfen
dankzij Approach golf

De toekomst
start nu

ook in jouw  

gemeente?



Vlaamse Vereniging Voor golf Vzw

Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem

Tel.: 02/752 83 30
Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be
www.golfvlaanderen.be


