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GOSTA 2019 

Gosta Vlaanderen is een initiatief uitgaande van Golf Vlaanderen.  

Wat betreft de voorgaande edities van Gosta in 2009 & 2014, hebben 24 clubs meegewerkt. Voor de 

derde editie hebben er 35 clubs meegewerkt. Daarnaast refereren we ook naar een spelersenquête 

die we in 2018 hebben afgenomen met 3500 respondenten. 

Daarnaast hebben we heel wat informatie gehaald uit onze digitale instrumenten, zijnde onze 

databases en analytische programma’s. 

In de editie van Gosta 2019 komen verschillende onderwerpen aan bod, nl. infrastructuur, cijfers van 

Golf Vlaanderen, Golfclubs aan het woord, Golfspelers aan het woord en een samenvattende 

conclusie.   

Waarom? 
Dit Gosta dossier heeft tot doel meer inzicht te verwerven over de evolutie van de golfsport in 

Vlaanderen en Brussel. Golfontwikkeling dient immers  - naast ruimtelijke ordening en behoefte 

vanuit de golfers of publieke opinie  - ook rekening te houden met economische randvoorwaarden 

van de reeds bestaande clubs. 

Deze studie heeft echter nog andere doelstellingen. Een belangrijk streefdoel is dat we de overheid 

met deze gegevens kunnen aantonen dat de golfsport leeft in Vlaanderen en Brussel en dat onze 

sector steeds verder uitbreidt, evolueert en professionaliseert. Ook interessant om op te merken: 

dankzij deze studie kunt u uw club vergelijken met de gemiddelden van uw regio of zelfde type club, 

waardoor de sector transparanter wordt. 

De verwerkte gegevens in dit naslagwerk worden enkel in de vorm van gemiddelden weergegeven en 

nooit afzonderlijk per club. Clubspecifieke zaken worden immers intern gehouden. 

De vorige studies hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het dashboard in het i-Golf 

programma. Clubs kunnen hier realtime statistieken raadplegen en vergelijken met gemiddelden van 

andere clubs.   

Slotwoord 
Graag danken we de managers en secretarissen die tijd noch moeite gespaard hebben om hun 

gegevens te onzer beschikking te stellen. Zonder deze inspanningen kon dit Gosta dossier niet 

gerealiseerd worden. 

  

https://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/thumbs/_Gosta%20Vlaanderen_2009.pdf
https://www.golfvlaanderen.be/files/uploads/thumbs/Gosta%20Vlaanderen%20Update%202014%20definitief.pdf


Infographics over GOSTA   

 

  



Infrastructuur 

Hieronder wordt een globaal beeld uiteengezet over de infrastructuur van clubs in Vlaanderen 

volgens de statuten van Golf Vlaanderen. 

 

Zijn er nieuwe clubs bijgekomen? 

In de afgelopen 5 jaar is er slechts 1 nieuwe club bijgekomen, nl. Wase Golf. Dit is een gefaseerd 

project dat in de loop der jaren moet uitgroeien tot een volwaardige 18 holes golfbaan.  

• In de eerste fase werd een golfschool opgericht van maximaal 8 hectare. Dit heeft het 

voordeel dat de vergunningen dienen aangevraagd te worden bij de gemeente (i.p.v. het 

gewest). De golfschool zal bestaan uit een driving range, putting green en 6 holes waarvan 2 

par 4 en 4 par 3. Tevens worden de oude paardenstallen omgebouwd tot voorlopig clubhuis. 

Op 1 april 2017 was de officiële opening van de golfschool (driving range & putting green).  

• Een jaar later, op 8 april 2018, werden de 6 holes vrijgegeven. 

• In een latere fase zullen 9 holes en aansluitend 18 holes worden aangelegd. 

Verder hebben we de effectieve uitbreiding van Golflife Center Sterrebeek naar The National kunnen 

vaststellen. Met 18 Championship holes + 6 oefenholes een aanwinst in het topsegment. 

 

  

Dit brengt ons op een totaal van 55 clubs in 2019. 

 

1 - Geografische spreiding van golfclubs in Vlaanderen  

 

 

  

https://www.wasegolf.be/
https://www.thenationalgolf.be/


Hoe worden de golfclubs ingedeeld?  

 

• A Clubs (41) zijn de clubs die in België over een infrastructuur beschikken die voldoet aan de 

criteria van de European Golf Association voor het organiseren van kwalificatiewedstrijden 

voor spelers van alle handicaps, namelijk een baan geijkt door de KBGF die minstens over 9 

verschillende holes beschikt en niet korter is dan 2.750 meter voor 18 holes of 1.375 meter 

voor 9 holes. 

 

• B Clubs (11) zijn de clubs die in België over een infrastructuur beschikken dewelke minstens 6 

verschillende holes telt waarvan de lengte berekend over 9 holes minimum 687 meter 

bedraagt en over 18 holes minimum 1375 meter en die niet voldoet aan de criteria van de 

European Golf Association voor de organisatie van kwalificatiewedstrijden voor spelers van 

alle handicaps. 

 

 

• C Clubs (3) zijn de clubs die in België over de volgende minimale structuren beschikken: o Een 

DRIVING RANGE met een minimumlengte van 180 m, uit gras of synthetisch en beschikkende 

over minstens 10 matjes; o Een PUTTING GREEN, uit gras of synthetisch; o Een APPROACH 

(chipping & pitching), uit gras of synthetisch; o Een parkeerterrein en kleedkamers die 

voldoende groot zijn om aan de behoeften van alle spelers, leden en/of bezoekers, te 

voldoen. 

De ‘boom’ van golfterreinen zoals we die hebben gezien in de jaren 80 is anno 2019 

volledig verdwenen.  

Mede door de schaarse ruimte in Vlaanderen, de complexiteit van de vergunningen en de 

te nemen investeringen zijn nieuwe golfterreinen zeldzamer geworden.  

 

 

  



Groei van het aantal golfers sinds oprichting 

 

2 - De groei blijft doorzetten sinds de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Golf op 13 oktober 2001 (24 
000 golfers). De jaarlijkse groei situeert zich tussen 0,4% en 4%. De groei in 2018 (40 000 golfers) t.o.v. 2014 (36 
560 golfers) bedraagt 9,8%. 

Professionalisering van onze golfclubs zorgt voor een stabiele groei maar er is meer: 

• Jaarlijkse Start to Golf campagne (+13% doorstroming naar startpakket) 

• Resultaten topspelers bv. overwinning op de Europese Tour 

• Deelname aan topwedstrijden bv. Ryder Cup  

• Dynamiek in lidgelden (yield management) 

• Clubontwikkeling (nieuwe golfclub zorgt voor nieuwe leden) 

Eind 2018 heeft Golf Vlaanderen de kaap van 40 000 golfers overschreden.  



 

3 - Aantal golfers per type infrastructuur (A/B/C) 

 

4 - Gemiddeld aantal golfers per type infrastructuur (A rood/B geel/C groen) 

We zien dat leden van type C golfclubs zich de laatste jaren zeer snel hebben ontwikkeld. Dit type kent 
gemiddeld meer leden per club dan type A en B. Types C hanteren een andere exploitatievorm dan traditionele 
golfclubs. De vraag is groot naar een alternatief (goedkoper) lidmaatschap. 

 

Groei van het aantal leden is voornamelijk af te leiden uit de goedkopere 'lidmaatschappen' die 

beschikbaar zijn. 



 

5 - Per leeftijdscategorie een aantal vaststellingen: 

• Geen toename in leeftijdscategorie 31-40 & 41-50. De curve zal bijgevolg afvlakken bij onze 
(top)doelgroep. 

• Huidige leeftijdscategorie 50+ is goed vertegenwoordigd. 

• Young adults 21-30 groeit, jeugd status quo. 

 

6 - Nieuwe leden vs. drop-out (2018 vs. 2017) 

Tot en met 70 jaar is er in elke leeftijdscategorie een toename tov 2017. 

De gemiddelde leeftijd (52j) van onze golfspelers stijgt jaar na jaar. De golfpopulatie wordt ouder en 

de verjonging neemt onvoldoende toe.  



 

7 - Groei per provincie 

Antwerpen en West-Vlaanderen zijn de sterkste groeiers in aantal leden over de jaren heen. Mede in Antwerpen 
door voldoende aanbod en in West-Vlaanderen door de komst van Koksijde Golf ter Hille en in Oost-Vlaanderen 
door de komst van de Wase Golf. Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft ondanks 2 clubs beneden de 
verwachtingen en mogelijkheden. Limburg kent een daling in het aantal leden. 

  



 

 

 

8 - Het spelniveau in Vlaanderen 

Bovenstaande grafiek leert ons hoe het spelniveau in Vlaanderen verdeeld is. We tonen 2018 (groen) tov 2013 
(oranje). We zien een zeer kleine toename in het niveau van de spelers. 

 

9 - Het spelniveau bij jeugd 

Grafiek ‘hcp – jeugd 0 – 20j’ leert ons dat we in 2018 (groen) tov 2013 (oranje) minder spelers hebben met een 
EGA hcp. In absolute aantallen hebben we in 2013, 4030 jeugdspelers en in 2018, 4023 jeugdspelers. Volgens de 
indeling van de handicap categorieën kunnen we stellen dat het niveau lager ligt dan in 2013. 

  



Conclusies infrastructuur 

• Ondanks de geringe toename in infrastructuur slagen we er wel in de jaarlijkse groei te 

bewerkstelligen (+/- 2% groei per jaar) en bereiken we in 2018 de kaap van 40 000 golfers.  

• De toename van het aantal golfers is vooral terug te vinden in type C clubs. Deze hebben een 

beperktere infrastructuur en manifesteren zich eerder in een “community” dan als een lokaal 

verankerde golfclub.  

• De woonplaats van leden bij een club met infrastructuur zien we dat deze zeer lokaal zijn 

t.o.v. leden van golfclubs die een zeer beperkte infrastructuur hebben wonen wijd verspreid 

in Vlaanderen, België  

• Drop-out cijfers stijgen evenredig met de groei. 

• De spelende golfer wordt ouder (61% is ouder dan 50 jaar). Op dit ogenblik is dat niet 

zorgwekkend maar we zien wel in de evolutie van de leeftijdsgroepen dat men tussen 30 en 

50 jaar minder nieuwe leden aantrekt.  

• Spelniveau bij de ouderen gaat er iets op voorruit, bij de jongeren zien we een afname. 

  



Golfclubs aan het woord 

28 golfclubs hebben meegewerkt aan de enquête die onder de clubs is verstuurd in 2019. Naar 

aanleiding van de dagen van de manager hebben we eveneens een enquête uitgestuurd en daar 

hadden we een respons van 35 clubs. Er is dus doorheen dit hoofdstuk een verwijzing naar de twee. 

 

Financieel en juridisch  
 

 

10 - 42% van de clubs opereert in een vzw vorm, daartegenover of daarnaast staat vaak een professionelere 
juridisch kader, nl. bvba, nv, cv,.. . Er zijn dus vaak 2 juridische vormen terug te vinden bij een golfclub. 

 

 

 

11 - Welke vorm streeft u na? 

 

 

12 - Omzet van de golfclubs 

Er werd aan de clubs de vraag gesteld om een richting te geven van hun omzetcijfer. 35 golfclubs hebben hierop 
gereageerd en we zien het leeuwendeel van de clubs met een omzet tem 1,5 mln. euro. De omzet is sterk 
afhankelijk van de omvang van het terrein in combinatie met het aantal leden. 

 

 



 

Lidmaatschappen zijn de voornaamste inkomsten van een golfclub. Onderhoud van het terrein en het 

personeel zijn de grootste kosten. 

 

13 - Kosten 

Golfclubs (35) geven aan dat het onderhoud en het personeel de grootste kosten zijn voor een golfclub. 

 

 

 

14 - Opbrengsten 

In dezelfde optiek vragen we aan de golfclubs (35) wat hun belangrijkste opbrengsten zijn. 97% van de clubs 
geeft aan dat het inkomstenmodel draait om de lidmaatschappen gevolgd door de greenfees. 

 

Gelet op het dalende engagement van golfers ten aanzien van een lidmaatschap zullen golfclubs in de 

toekomst alternatieve diensten of producten aanbieden.  

  



Welke 'lidmaatschapsmodellen' zijn er?  

De maatschappij evolueert, elke onderneming evolueert, de mens evolueert... maar evolueren onze 

golfclubs ook? We hebben onze clubs onder de loep genomen en komen tot de vaststelling dat er 

vandaag de dag een gevarieerd aanbod is qua lidmaatschappen.  

Maar het gevarieerde aanbod is misschien nog onbekend of is het eerder onbemind? We leggen hier 

de 4 grote vormen uit. Vanuit Golf Vlaanderen kunnen we het gevarieerd aanbod alleen maar 

toejuichen, m.a.w. voor elk wat wils.  

Jacht op de calculerende golfer!  Artikel De Telegraaf: 17/02/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telegraaf.nl/financieel/1318984/jacht-op-calculerende-golfer


Traditioneel model  

Golf spelende leden betalen een jaarlijkse contributie aan de golfclub, in de meeste gevallen krijgen 

ze hiervoor een 'full member status' in return.  

Karakteristieken van het traditionele lidmaatschap: 

• Aanvraag tot lidmaatschap 

• Eenmalig instapgeld  

• Jaarlijks lidmaatschap 

• Toegang tot alle faciliteiten  

• Korting voor genodigden  

• Kwaliteitsvolle golfclub met bijhorende infrastructuur 

• Een kern van leden die fanatiek spelen (zgn wedstrijdspelers)  

• Een deel van de leden die enkel casual  rondes spelen 

• Een deel van de leden die nauwelijks spelen 

 

 

15 - Voorbeeld van een traditioneel lidmaatschap (uitgedrukt in gemiddelden van clubs met 18 holes).    

 

 



Op basis van het aantal rondes  

Karakteristieken van lidmaatschappen op basis van het aantal  gespeelde rondes: 

• Rondes van de spelers worden in kaart gebracht  (=jaartal-1) 

• Verhouding tussen het aantal rondes en de waarde per ronde wordt in kaart gebracht  

• Degressief karakter van prijs per ronde  

• Kan worden aangeboden in een laagdrempeliger lidmaatschap 

• Een deel van de leden kan hierdoor een goedkoper lidmaatschap aangaan – een deel zal een 

iets duurder lidmaatschap ontvangen 

 

 

16 - Voorbeeld van een lidmaatschapsmodel op basis van rondes. Leden worden onderverdeeld in categorieën 
en ze krijgen voor dat lidmaatschap x (20,40,60) rondes. Wetende hoeveel rondes de leden spelen,  

 

  



Exclusiviteit  - High End model  

Karakteristieken van High End model:  

• Zeer exclusief karakter 

• Ballotagecommissie voor nieuwe leden  

• Zeer hoge instapgelden  

• Jaarlijkse bijdragen  

• Voor de "happy few" 

 

17 - Augusta National Golf Club 

 

 

 

 

  



Pay & Play model  

Karakteristieken van Pay & Play lidmaatschap: 

• Zgn. vrije golfer  

• Elke ronde heeft een bepaalde waarde   

• Kan worden aangeboden in een laagdrempeliger lidmaatschap 

• Kan in combinatie met een 10 -20 -30 beurten kaarten  

• Vergt infrastructuur van de club 

 

  



Open golfclubs vs. gesloten golfclubs 

 

18 - Instapprocedure 2014 vs. 2019 

In 2014 betaalde men in 6 op de 10 clubs instapgeld. In 2019 kunnen we vaststellen dat er in 6 op de 10 clubs 
geen instapgeld wordt gevraagd. De introductie via een zogenaamde peter of meter neemt ook verder af. In 9 
op de 10 clubs is er geen introductie nodig. 

 

19 - Ledenstop 

8 op de 10 clubs heeft geen ledenstop en gaat actief op zoek naar nieuwe leden. In 2 op de 10 clubs spreekt met 
wel van een ledenstop – al gaat het eerder over een ledenpauze – om in de loop der tijd een bepaald quotum te 
behouden. Dit is te vergelijken met de eerdere metingen. 

 

20 - Medegebruik clubhuis 

Clubhuizen staan klaar voor hun leden maar ze staan eveneens open voor niet-leden (diners, lunches) en 
organiseren bovendien tal van activiteiten om de rendabiliteit te optimaliseren. 

  



Baanbezetting  - teetimes 

Meten is weten? In 2014 werd er door een kwart (27%) van de clubs de rondes bijgehouden. In 2019 is 

dit naar 50% gestegen. 

 

21 - Theoretische baanbezetting   

 

22 - Baanbezettting van 5 clubs vs. theorie vs. Gemiddelde 

 

 



 

 

 

 

23 - 2018 

Volgens de antwoorden van de clubs (in 2018) heeft 34% van hen starttijden openstaan voor niet-leden. 

 

24 - 2019 

Volgens de antwoorden van de clubs (in 2019) heeft 85% van hen starttijden openstaan voor niet-leden. 

 

25 - Golf Vlaanderen heeft de laatste jaren ingezet op de boekbaarheid van de golfclubs via diverse kanalen. In 
eerste instantie via  Golf in Flanders, nadien via de App en i-Golf. 

  

https://www.golfinflanders.com/


Dalende greenfee tarieven... Een probleem?  

 

26 - Greenfee tarieven 

Na de bevraging bij de clubs en een aantal opzoekingen komen we tot de vaststelling dat de vraagprijs voor een greenfee 
lichtjes daalt t.o.v. 2014. We stellen vast dat clubs meerdere tarieven hanteren voor verschillende lidtypes en dat er meer 
rekening wordt gehouden met het moment van de dag. 

We stellen vast dat de gemiddelde greenfee prijs aan het dalen is. Dit komt mede door vraag en 

aanbod beter op elkaar te laten afstemmen. Door het meten van het aantal rondes zijn golfclubs zich 

bewust dat er op sommige tijdstippen 'minder drukke' momenten zijn, waardoor men deze 

starttijden aan een ander tarief kan gaan aanbieden aan de golfspelers. Men spreekt ook wel van 

Yield management of Revenue management dat komt overgewaaid uit de luchtvaart- en 

hotelindustrie. 

  



Organisatie wedstrijden  

 

27 - Organisatie clubwedstrijden 

In de mate waarin wedstrijden worden georganiseerd voor de verschillende doelgroepen. Hoe meer rechts hoe frequenter, 
hoe meer links hoe minder. M.a.w. er wordt vrij weinig aandacht besteed aan junior wedstrijden en meer aandacht aan 

men, ladies en senior wedstrijden. 

Daarnaast zien we ook dat open wedstrijden (wedstrijd voor leden en niet-leden) meer en meer 

worden toegepast, dit kan onder meer efficiënter gebeuren dankzij de online betalingen. Hierdoor 

heeft de golfclub de controle over wie er kan komen spelen en kan men meteen afrekenen met de 

klant. 

 

Aan de aanbod zijde (golfclubs) worden er traditioneel 18 holes wedstrijden georganiseerd. 

Wanneer we kijken naar de vraag zijde (golfspelers) zien we hier toch een andere trend m.b.t. de 

benadering van wedstrijden over 18 holes. (Zie verder 'Golfspelers aan het woord'.) 

Digitale scorekaarten worden veel gebruikt door golfspelers om hun scores bij te houden, golfclubs 

omarmen de innovatieve toepassing en gebruiken het voor clubwedstrijden.  

 

28 - De digitale scorekaarten beginnen ook ingeburgerd te geraken bij golfclubs en golfspelers. Golfclubs gebruiken deze 
methode om de last te verlagen en de verantwoordelijkheid over te laten aan de golfspelers dit in combinatie met de fysieke 
scorekaart. Golfspelers gebruiken de digitale scorekaart massaal: bij de lancering in 2017 werden meer dan 50 000 
scorekaarten ingevuld, in 2018 meer dan 200 000 scorekaarten. 

https://youtu.be/HZVI_1XVw2w


Club weetjes  

 

29 - Driving range 

 

Gemiddeld gezien telt een golfclub in Vlaanderen 20 oefenmatten. 

 

30 - Gratis oefenballetjes  

De verhouding bij het betalen van de golfballetjes of niet is afhankelijk van club tot club. We stellen vast dat het 
in 1 op de 2 clubs gratis is. 

 

31 - Communicatie  

Golfclubs gebruiken diverse kanalen om over hun club te communiceren zowel naar leden als niet-leden. Sociale 
media is anno 2019 evenzeer een belangrijk medium. 



 

32 - Sociale media en advertenties  

Meer clubs haken in op de sociale media en maken ook gebruik van advertenties. 

 

 



 

33 - Gemiddelde prijs per consumptie 

  



Golfspelers aan het woord 

Naar aanleiding van de Dagen van de Manager (2018) hebben we de golfspelers bevraagd via de App 

en i-Golf. Op deze enquête hebben 3596 golfspelers geantwoord. Volgens de regels van de 

steekproeven kunnen we oordelen dat de enquête extreem betrouwbaar is. (Foutenmarge van 2%, 

geeft onze enquêtering een betrouwbaarheid van 98%.) Via onderstaande kun je de volledige 

enquête zien.  

Volledige enquete en resultaten 

 

Profiel van de golfspelers  

 

34 - Spelniveau van de respondenten 

 

35 - Leeftijd van de respondenten 

De demografie van de respondenten komt overeen met de gegevens die GV bezit. Dit wil zeggen dat 

de verhouding klopt dat er meer ‘hoge handicappers en een oudere leeftijd’ hebben geantwoord op 

de enquête. 

 78% van de golfers is hoogopgeleid 

 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=RNiXI5OVyEqhCR7G4tnMwASuMkiF9uhKpF5quC1AmJJUMzc4OVozU0NaRzJFVDlHNVBEWUZIRlZaUy4u&AnalyzerToken=6xpSOidu0BJZ6o1fKHiQDYdp7P0dY2vm


 

36 - Opleidingsniveau golfers 

78% van de golfers heeft verder gestudeerd na het secundair onderwijs, waarvan 38% universitaire studies heeft gedaan en 
40% een hogeschool opleiding heeft afgewerkt. 

 

37 - Werkstatuut golfers 

Gezien meer dan de helft van de golfpopulatie ouder is dan 50 jaar is het logisch dat er heel wat gepensioneerden actief 
golfer zijn. Er zijn veel zelfstandigen en in mindere mate bedienden en ambtenaren. 

Golfers zijn ambassadeurs van uw golfclub 

 

38 - Golfers zijn ambassadeurs van uw golfclub 

95% van de golfers geeft aan dat ze de eigen club promoten bij vrienden en familie. Acties zoals ‘bring a friend’ slaan 
daarom zeker aan. 

 



 

39 - Golfers spelen het liefst samen met ... ? 

Vrienden  - ongeacht hun spelniveau  - blijken de ideale flightgenoten te zijn tijdens een rondje golf. Veel respondenten 
geven ook aan dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. 

 

40 - Hoeveel keer spelen ze? 

Er is een duidelijk onderscheid als we gaan kijken naar de jong gepensioneerden versus de ‘werkende golfers’. De eerste 
groep speelt beduidend meer per maand dan de werkende bevolking. 

Tip: Als golfclub kun je dit nagaan in i-Golf onder de rubriek ‘golfers in uw club’. 

 

41 - Hoe spelen ze dan? 

Er is een voorkeur naar ‘casual rondes en wedstrijdrondes’. Men gaat tevens graag spelen in een andere golfclub. 

  



18 holes ... De toekomst?  

 

42 - Competitief 

We hebben de vraag gesteld aan de golfspelers, wanneer ze zelf een competitie zouden organiseren, over hoeveel holes men 
dit zou doen?  

Op competitief niveau (clubwedstrijden) vindt 57% van de golfspelers het belangrijk dat het over 18 

holes wordt georganiseerd. De overige 43% wordt niet exclusief toegeschoven aan competities over 9 

holes maar is een verdeling van 1/3 over 15 holes, 1/3 over 12 holes en 1/3 over 9 holes. 

 

43 - Recreatief 

Tijdens een casual ronde hebben we gevraagd, hoeveel holes de golfer gemiddeld speelt. Hier leren we dat er minder vaak 
18 holes worden gespeeld en dat er meer variatie is tussen 9, 12 of 15 holes. Minder dan 9 holes kent ook hier minder 

draagvlak. 

 

Op recreatief niveau (casual ronde) geeft 38% aan dat ze 18 holes spelen, 36% geeft aan dat ze 9 

holes spelen, 23% geeft aan dat ze 12 of 15 holes spelen. Slechts 2% geeft aan dat ze minder dan 9 

holes spelen. 

Golfspelers hebben weinig tot geen interesse in het spelen van minder dan 9 holes. 

18 holes voor competities blijven belangrijk, al geeft de meerderheid aan dat het te lang duurt, het 

alternatief is echter niet enkel 9 holes maar een tussenmaat van 12 of 15 holes ...   

  



Achtergrondvragen ivm 18 holes  

 

44 - Indien u COMPETITIE speelt, hoeveel holes speelt u dan? 

 

45 - Vindt u het belangrijk dat u 18 holes COMPETITIE speelt? 

 

46 - Bent u het eens dat een COMPETITIE over 18 holes soms te lang duurt? 

 

47 - Competities – Speelt u voor? 

De meerderheid geeft aan dat ze een wedstrijd benaderen als een recreatieve vrijetijdsbesteding en als het kan en meezit 
graag een positieve hcp aanpassing zien. Een kwart speelt degelijk met een competitieve ingesteldheid, een kleine 

minderheid speelt enkel voor de prijzen. 

 

48 - Blijft u voor de prijsuitreiking?  

50% blijft voor de prijsuitreiking  - 40% geeft aan dat dit afhankelijk is van het resultaat 



Een teetime boeken? 

 

49 - Hoe boek je een teetime?  

In 66% van de antwoorden leren we dat golfers gekend zijn met het reservatiesysteem via de App en i-Golf. Bij de nee’s 
hebben we gevraagd of dit soms voor problemen zorgt in de club? De antwoorden die terugkomen zijn voornamelijk dat er 

discussies ontstaan op tee 1. Andere opmerkingen die we kunnen terugvinden gaan over het feit dat golfers niet kunnen zien 
of er veel golfers aan het spelen zijn waardoor men de verplaatsing al dan niet maakt. 

 

50 - Starttijd reserveren in een andere club 

Wanneer de golfer een starttijd reserveert in een andere club zal de reservatie voornamelijk via de App, telefonisch en via 
mail worden gemaakt. 

De GV App is een gekend middel om een teetime te reserveren en meer en meer clubs gebruiken deze 

tool. 

 

51 - Golfers willen meer weten over greenfees 

De golfers geven aan (81%) graag meer te willen weten over ‘greenfees’. 

Dit is eveneens de reden waarom GV de applicatie en beschikbare golfclubs prominenter in beeld heeft geplaatst bij de 
laatste update. 

 



 

52 - Wijze waarom men op de hoogte wil zijn van teetimes 

Golfers willen voornamelijk via de App/i-Golf op de hoogte blijven van greenfee aanbiedingen. 

Golfers willen meer weten over leuke en interessante greenfee aanbiedingen en dit wil men zien via 

de GV App. 

 

  

https://youtu.be/127BFRwqXAM


In het nieuwe WHS wil men graag elke golfronde laten meetellen om een zo nauwkeurig mogelijk 

spelniveau te bepalen. Hoe denken onze golfers hierover? 

 

53 - ‘Casual scores’ laten meetellen voor de handicap (EDS) 

We hebben gepolst bij de golfers of men bereid is om een ‘casual ronde’ te laten meetellen voor de handicapberekening. 
Hier zien we dat een minderheid (39%) aangeeft dat ze dit zouden doen. 

 

54 - Bij de respondenten die ‘ja’ hebben geantwoord leren we wel dat 95% aangeeft dat ze hierdoor gemotiveerd zijn om 
meer scores te registreren. Dit zou de benadering van de effectieve handicap ten goede komen. 



De algemene beoordeling van golfspelers over  

 

  



Bestedingsgedrag van de golfspeler 

 

55 - Golfkledij 

Het bedrag dat een golfer uitgeeft ligt tussen de 100 en de 500 Euro, met een minderheid die tot en met 100 Euro uitgeven. 

 

56 - Golfmateriaal 

Het bedrag dat de meerderheid van een golfer jaarlijks aan materiaal besteed is 250 – 500 Euro. 

Golf is niet de goedkoopste sport maar daarom niet duur of elitair. 

 

57 - Lidmaatschap 

De lidmaatschappen variëren enorm als we kijken wat de responderende golfers besteden aan lidmaatschapsbijdrages. De 
minderheid van de respondenten betalen minder dan 500 Euro. Het gros van de respondenten betaald een jaarlijkse 

contributie van 750 – 2000 Euro. 

 



 

58 - Greenfees 

Een kwart geeft aan dat men meer dan 500 Euro spendeert aan greenfees op jaarbasis, de helft geeft aan dat men tussen de 
150 – 500 Euro spendeert aan een greenfee. 

In acht genomen wat een gemiddelde greenfee kost (70 Euro), kunnen we stellen dat de respondent, gemiddeld 10 x per jaar 
op bezoek gaat bij een andere golfclub. 

Door het diverse aanbod kan de golfer zelf bepalen wat hij of zij wenst uit te geven. 

Uit de gegevens halen we dat het bestedingsbedrag (incl. kledij, materiaal, lidmaatschap en 

greenfees) voor golf (voor een volwassen persoon) tussen de € 1500 en € 2500 ligt.  

 

59 - Golfles 

74% van de respondenten neemt regelmatig een golfles. Bij de 26% van de golfers die geen les nemen, hebben we gevraagd 
waarom ze geen les nemen. 

 

60 - Vervolgens hebben we de vraag gesteld of men wel les zou nemen, indien het door zou gaan wanneer er in kleine 
groepjes les zou worden gegeven. De meerderheid zou dan nog geen les nemen. 

Anderen geven aan juist wel les te nemen wanneer er een specifiek thema zou plaatsvinden. 

Wat met stip naar boven komt, is dat individuele lessen te duur zijn. 

  



  



Conclusie 

Infrastructuur en leden 
• De ‘boom’ van golfterreinen zoals we die hebben gezien in de jaren 80 is anno 2019 volledig 

verdwenen. 

• Mede door de schaarse ruimte in Vlaanderen, de complexiteit van de vergunningen en de te 

nemen investeringen zijn nieuwe golfterreinen zeldzamer geworden. 

• Ondanks de geringe toename in infrastructuur slagen we er wel in de jaarlijkse groei te 

bewerkstelligen (+/- 2% groei per jaar) en bereiken we in 2018 de kaap van 40 000 golfers. 

• De toename van het aantal golfers is vooral terug te vinden in type C clubs. Deze hebben een 

beperktere infrastructuur en manifesteren zich eerder in een “community” dan een lokaal 

verankerde golfclub. 

• Drop-out cijfers stijgen evenredig met de groei. 

• De golf spelende golfer wordt ouder (61% is ouder dan 50 jaar). Op dit ogenblik is dat niet 

zorgwekkend maar we zien wel in de evolutie van de leeftijdsgroepen dat men tussen 30 en 

50 jaar minder nieuwe leden aantrekt. 

• Spelniveau bij de ouderen gaat er iets op voorruit, bij de jongeren zien we een afname. 

• In 1 op de 2 clubs zijn de balletjes op de driving range gratis. In 2014 was dit minder dan de 

helft. 

Golfclubs aan het woord 
•   In 6 op de 10 clubs dien je geen instapgeld te betalen. Dit kan de instroom ten goede komen maar 

evenzeer zal het drop-out cijfer toenemen. 

•   De gemiddelde omzet per club bedraagt 1,4 mln (al is dit sterk afhankelijk van club tot club). 

•   Golfclubs zijn actief op zoek naar nieuwe leden, in slechts 2 op de 10 clubs is er een zogenaamde 

ledenstop. De meerderheid van de clubs vraagt een toename van 40 tot 100 nieuwe leden op 

jaarbasis. 

•   De golfclubs stellen het clubhuis helemaal open voor niet-leden. In 74% van de clubhuizen kan 

men als niet-golfer iets gaan drinken of eten. Op het terrein is er in heel wat gevallen ook 

medegebruik waar te nemen (wandel-, ruiter- en fietspaden, footgolf). 

•   De gemiddelde prijs van een consumptie in de clubhuizen is gestegen t.o.v. 2009 met ongeveer 

0,70 eurocent (koffie, pils, water) ten gevolge van de invoering van de geregistreerde kassa (witte 

kassa). 

•   Naast de klassieke communicatiemiddelen gebruiken golfclubs steeds vaker sociale media om te 

communiceren met leden en hun omgeving. Het gaat hier vaak nog over informeren, enkelingen zijn 

wel aan de slag om daadwerkelijk een lead te creëren. 

Meten is weten 

•   Golfclubs beginnen meer en meer belangstelling te tonen in het meten van de rondes. In 2014 

werd er in 27% van de clubs gemeten, in 2018 reeds 50%. Op basis hiervan leren we dat enkele 



golfclubs in de buurt komen van een saturatiepunt. M.a.w. de theoretische capaciteit wordt op 

sommige momenten bereikt en zelfs overschreden. 

•   In de wintermaanden wordt er meer gegolfd t.o.v. de theoretische capaciteit. Dit heeft te maken 

met het feit dat we in sommige wintermaanden uitstekend weer hebben gehad. 

•   Het publiek openstellen van starttijden via de App en i-Golf wordt meer en meer toegepast door 

golfclubs. 

•   Omwille van het online aanbod, kan er meer worden ingezet op ‘yield management’. Deze 

techniek komt vanuit de hotel- en luchtvaart industrie en kent zijn intrede bij de golfclubs. 

•   Hierdoor zien we ook een daling in de prijs van de gemiddelde greenfee. Dit wil niet zozeer 

zeggen dat het in het algemeen goedkoper is geworden maar men laat de prijs fluctueren op 

bepaalde tijdstippen (bv. duurder op drukke momenten vs. goedkoper op minder drukke 

momenten). 

Organisatie wedstrijden anno 2019 

•   In de organisatie van wedstrijden zien we dat de samenstelling van de kalender zich voornamelijk 

focust op de gekende doelgroepen: senioren, ladies en men en in mindere mate voor junioren en 

young adult golfers. 

•   Daarnaast zien we ook dat open wedstrijden (wedstrijd voor leden en niet-leden) meer en meer 

worden toegepast, dit kan onder meer gebeuren via de online betalingen. Hierdoor heeft de golfclub 

de controle over wie er kan komen spelen en kan men meteen afrekenen met de klant. 

•   Aan de aanbod zijde (golfclubs) worden er traditioneel 18 holes wedstrijden georganiseerd, 

wanneer we kijken naar de vraag zijde (golfspelers) zien we hier toch een andere trend m.b.t. de 

benadering van wedstrijden over 18 holes. 

•   De digitale scorekaarten beginnen ook ingeburgerd te geraken bij golfclubs en golfspelers. 

Golfclubs gebruiken deze methode om de last te verlagen en de verantwoordelijkheid over te laten 

aan de golfspelers dit in combinatie met de fysieke scorekaart. Golfspelers gebruiken de digitale 

scorekaart massaal. 

Golfspelers aan het woord 

•   We hebben via de App en i-Golf een enquête afgenomen bij de golfspelers en hebben 3594 

antwoorden ontvangen. Volgens de regels van de steekproeven kunnen we oordelen dat de enquête 

extreem betrouwbaar is. (Foutenmarge van 2%, geeft onze enquêtering een betrouwbaarheid van 

98%.) 

•   78% van onze golfspelers heeft een hogeschool of universitaire studie afgewerkt. 

•   Betreffende het werkstatuut is een derde gepensioneerd, een derde is actief als zelfstandige en 

een derde is bediende, arbeider of ambtenaar. 

•   Golfspelers zijn ambassadeurs van uw golfclub, 95% promoot uw club bij vrienden en familie. 

•   De veel-spelers zijn logischerwijs de groep van de gepensioneerden maar het is opvallend dat deze 

groep effectief heel veel speelt. 

•   Hoe spelen de golfspelers? In meerdere mate in vrije rondes en wedstrijden en in iets mindere 

mate op greenfee basis. 



Wedstrijden door het oog van de golfspeler 

•   Traditioneel worden er heel wat wedstrijden gespeeld over 18 holes maar men vindt in 60% van 

de antwoorden het ook belangrijk dat het over 18 holes wordt gespeeld. 

•   Anderzijds vinden de golfers (52%) dat wedstrijden over 18 holes te lang duren. 

•   Op competitief niveau (clubwedstrijden) vindt 57% van de golfspelers het belangrijk dat het over 

18 holes wordt georganiseerd. De overige 43% wordt niet exclusief toegeschoven aan competities 

over 9 holes maar is het een verdeling van 1/3 over 15 holes, 1/3 over 12 holes en 1/3 over 9 holes. 

•   Op recreatief niveau (casual ronde) geeft 38% aan dat ze 18 holes spelen, 36% geeft aan dat ze 9 

holes spelen, 23% geeft aan dat ze 12 of 15 holes spelen. Slechts 2% geeft aan dat ze minder dan 9 

holes spelen. 

•   De golfer heeft geen interesse in rondes te spelen die minder dan 9 holes zijn zowel competitief 

als recreatief. 

•   Op competitief vlak is er nog een kleine meerderheid die graag 18 holes speelt, maar langs de 

andere kant geeft het geen exclusiviteit om wedstrijden over 9 holes te organiseren, daar er 

interesse is in 9, 12 of 15 holes. 

•   Golfers spelen voornamelijk wedstrijden voor het sociale aspect en voor een eventuele hcp 

aanpassing, 5% geeft aan effectief voor de prijzen te spelen. 

•   50% van de golfers blijft aanwezig voor de prijsuitreiking. 37% geeft aan dat dit afhankelijk is van 

het gespeelde resultaat. 

•   39% van de golfers geeft aan dat ze tijdens een casual ronde een score zou willen laten registeren 

voor een handicapaanpassing. Van deze 39% geeft 95% aan dat ze hierdoor gemotiveerd wordt om 

meer scores te noteren en aldus meer rondes te gaan spelen. 

Reservatiemodule 

• 66% van de golfspelers gebruikt de reservatiesystemen om een starttijd te reserveren. 

• 48% geeft aan dat wanneer ze een reservatie maken in een andere club dat dit verloopt via 

de App. Bij 17% gebeurt dit via mail en bij 35% via telefoon. 


