Hoe jonge dames aantrekken tot de golfsport?
Op basis van een bevraging bij de Ladies Captains in de Vlaamse golfclubs maakte de
Dameswerkgroep een lijst op met ideeën en suggesties om jonge dames aan te trekken tot de
golfsport.

Een Twilight 9 holes-wedstrijd inrichten tijdens de week of op vrijdagavond voor de werkende
dames. Eventueel in eclectic formule.
Een andere eclectic wedstrijd organiseren zodat de dames niet hoeven te wachten op de
prijsuitreiking en dus minder tijd nodig hebben.
De rabbit-dames 9 holes laten spelen, met handicap aanpassing, na de 18 holes-wedstrijd van de
andere dames.
Een golfinitiatie organiseren voor bepaalde damesgroepen of verenigingen, bv. Markant, De Zilveren
Passer, enz. ... .
Een 9 holes-wedstrijd inrichten, bv. lid met een vriendin/dochter/kleindochter, waarbij de leden de
lange slagen doen en de andere de putting. Eventueel met een putting initiatie vooraf.
Regelmatig wedstrijden organiseren voor de rabbits, samen met de ervaren dames, zodat ze elkaar
leren kennen, en de meer ervaren dames hun jongere medespeelsters kunnen helpen.
Shotgun spelen zodat er nadien kan samengezeten worden met oude en nieuwe dames.
Een rabbit organiseren op zaterdag. Samen spelen in groepjes van 3, met 1 lid van het damescomité
en zo nieuwe leden aan te spreken en aan te moedigen.
De pro’s vragen of zij hun nieuwe gezichten kunnen plaatsen bij de dames op dinsdag.
Na een Start to Golf dag de startende dames begeleiden bij een aparte rabbitswerking en hen af en
toe uitnodigen om deel te nemen aan een zondagswedstrijd met ervaren speelsters.
Elke 1ste, 3de en eventueel 5de donderdag van de maand een negen holes wedstrijd voor de
werkende dames organiseren.
Individuele begeleiding, bv. mogelijkheid bieden om met de captain & vice captain individueel een
rondje te spelen. Zo vertrouwen opbouwen om ze dan in een tweede instantie te overhalen om mee
deel te nemen aan de ladies wedstrijden op dinsdag.
Dameswedstrijden niet langer op dinsdag organiseren maar op vrijdag namiddag, en maar een keer
per maand... zo kunnen werkende dames deelnemen en indien nodig maar een halve dag verlof
nemen.

