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Redactioneel

Sinds 2000 focust Bloso, in samenwerking met de betrokken sportfederatie(s), 
jaarlijks op de promotie van één bepaalde sport via de actie ‘Sporttak in de 
kijker’.  In 2000 werd gestart met de promotie van aerobics en fitness, daarna 
volgden gymnastiek, tennis, korfbal, basketbal, triatlon & duatlon, wandelen, 
wielersport, volleybal, oosterse vechtsporten, recreatiesport en handbal. 
Vorig jaar stond badminton in de kijker.  Voor 2013 werd gekozen voor golf.

de belangrijkste doelstelling van de actie ‘golf – Sporttak in de kijker 2013’ is 
het imago van deze sport te verbeteren, de vooroordelen over  golf weg te 
werken en de groei van de golfsport te  stimuleren. hiervoor hebben Bloso en 
de Vlaamse Vereniging voor golf (VVg) een uitgebreide activiteitenkalender 
opgesteld met laagdrempelige sportpromotionele initiatieven. In dit 
themanummer worden deze activiteiten, waaraan je kunt deelnemen om 
de golfsport te  ontdekken, toegelicht. Verder vind  je ook artikels over o.a. 
de oorsprong van golf, de groei van golf in Vlaanderen, golf en natuur, de 
topsportschool van de VVg en golf met een echte handicap. Lees ook zeker de  
interviews met nicolas colsaerts, het boegbeeld van de golfsport in België; met 
karl Vannieuwkerke, BV en fanatiek golfer; en met de Vlaamse golftoppers van 
morgen.

een aantal  golfclubs van de Vlaamse Vereniging voor golf hebben zich 
geëngageerd om  zich in 2013 nog meer open te stellen en naar buiten te 
komen om golf tot bij de mensen te brengen. zo krijgt iedereen de gelegenheid 
om kennis te maken met deze boeiende  buitensport die je bovendien laat 
genieten van de natuur en waarbij iedereen, ongeacht  leeftijd of niveau, het 
tegen elkaar kan opnemen. wij zijn er dan ook van overtuigd dat, wat men ook 
beweert, golf een sport kan zijn voor iedereen!  

de groei van golf stimuleren betekent ook nood aan meer golfterreinen.  
In het dichtbevolkte Vlaanderen is dit niet vanzelfsprekend. Om een betere 
spreiding alsook meer diversiteit van aanbod te hebben in Vlaanderen moet op 
korte termijn werk gemaakt worden van de realisatie van reeds goedgekeurde 
projecten. Ook de doorbraak in Vlaanderen van het concept ‘Approach golf’ kan 
hiertoe bijdragen. 

eind 2012 plaatste nicolas colsaerts met zijn schitterende prestaties golf in 
de kijker. In 2013 zullen Bloso en de VVg dit een heel jaar doen met de actie 

‘golf – Sporttak in de kijker 2013’.

carla galle 

Administrateur-generaal
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Activiteitenkalender

‘golf, de sport van het jaar?’ Inderdaad, je 

leest het goed. Bloso heeft golf verkozen 

tot ‘Sporttak in de kijker’ voor het jaar 

2013, zeg maar ‘Sport van het jaar’. een 

jaar lang zullen Bloso en VVg de golfsport 

promoten en op een ereschavot plaatsen. 

Omdat er in 2013 verschillende nieuwe 

golfprojecten in realisatiefase komen, 

vond de VVg dit het ideale jaar om zich 

kandidaat te stellen voor de actie. dat 

nicolas colsaerts naar de aanloop hiervan 

zou triomferen in het world matchplay 

championship en in de ryder cup had 

niemand durven dromen. en dat hij hier-

mee een bijhorende mediastorm zou 

veroorzaken, was al helemaal

fantastisch. een betere timing van de 

promotiecampagne in 2013 is dus niet 

denkbaar.

met de actie ‘Sporttak in de kijker’ wil Bloso 

een jaar lang één bepaalde sporttak promo-

ten. dat zal dit jaar dus in nauwe samenwer-

king met de VVg gebeuren. 

de activiteiten zullen gespreid zijn over het 

ganse jaar en omvatten initiatieven rond sen-

sibilisatie, initiaties, promotionele acties en 

vorming. Al deze acties zullen ondersteund 

worden door een grootschalige media-

campagne. Tv- en radiospots zijn voorzien, 

samen met heel wat advertentiecampagnes.

Voor deze actie bundelen Bloso en VVg 

zowel hun krachten als hun middelen.

Alle acties van het campagnejaar 2013 op 

een rijtje: 

Golf on the Road
(maart tot oktober)

elk jaar neemt het promotieteam van de VVg 

deel aan talrijke sportevenementen, om jong 

en oud, sportief en minder sportief te laten 

kennismaken met de basistechnieken van het 

golfspel. met behulp van aangepast materi-

aal zoals plastic clubs, softballen, velcrodoe-

len en een slagtunnel kan een bijna volwaar-

dige initiatie gegeven worden.

In 2013 worden meer dan dertig evenemen-

ten bezocht, met onder andere de gordel 

voor Scholen, dAS-beurzen, Sporteldagen 

en Senior games. zo’n 10.000 bezoekers 

worden verwacht een balletje te slaan op de 

verschillende golf on the road-evenemen-

ten. Bezoek onze website www.sportvan-

hetjaar.be voor de precieze data waarop je 

zelf kan kennismaken met golf. 

Bovendien krijgen de acties een leuk extra-

tje met een cadeautje voor elke bezoeker en 

de aanwezigheid van Birdie, de enige echte  

golfmascotte. Ongeveer 40.000 golf stress-

balletjes en 12.000 andere golfgadgets zijn 

klaar om uitgedeeld te worden.

Golf 2013, 
dé Sport van het jaar
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Start to Golf-dag 
(zondag 14 april)

Als je geen idee hebt hoe de golfwereld in 

elkaar zit, is het soms lastig om de juiste weg 

te vinden. met ‘Start to golf’ wil de VVg de 

beginnende golfer de kans geven om drem-

pelvrij van de golfsport te proeven. meer dan 

30 deelnemende clubs gooien op de ‘Start to 

golf’-dag, die traditioneel plaatsvindt op de 

laatste dag van de paasvakantie, hun golf-

deuren open en bieden van 10 tot 16u gratis 

initiaties aan. zo’n 4.000 verwachte bezoe-

kers slaan hun eerste balletje en krijgen de 

mogelijkheid door te stromen met een Start 

to golf-pakket.  de opendeurdag wordt extra 

ondersteund met o.a. tv- en radiospots.

Golf in het Park
(zondag 2 juni)

zondag 2 juni toveren de VVg en haar clubs 

voor het eerst 15 stadsparken om tot golf-

terreinen. Op een driving range en drie holes 

kan iedereen een balletje slaan en kennis-

maken met de golfsport. de begeleiding in 

het park gebeurt door golfclubs uit de buurt, 

die met deze actie dus letterlijk naar buiten 

komen om de niet-golfer aan te spreken. 

Volgende clubs hebben bevestigd de begelei-

ding in de nabijgelegen parken te verzorgen: 

winge golf en country club, Ieper Open 

golf, flanders nippon hasselt, millenium 

golf, Brabantse golf, golflife center Sterre-

beek, Sportclub Taxandria, Antwerpen golf 

School, golf cleydael, cleydael golfcentrum 

ranst, golfclub drie eycken, golf puyenbroeck, 

golfschool gent, wellington golf en damme 

golfclub.

Bijscholingen Golf op School
(maart-oktober)

In maart en oktober zullen er via twaalf 

bijscholingen 480 leerkrachten Lichamelijke 

Opvoeding bijgeschoold worden. hiermee 

willen de VVg en Bloso aantonen dat deze 

sport ook geschikt is voor tijdens de les LO. 

de bijscholing bestaat uit twee delen: in de 

voormiddag wordt wat meer uitleg gegeven 

over het golfmateriaal en in de namiddag 

kunnen de leerkrachten zelf ervaren wat golf 

precies inhoudt. door middel van aangepast 

materiaal wordt aangetoond dat leerkrachten 

via circuitvormen of klassikale spelvormen een 

hele klas tegelijk actief kunnen bezighouden. 

Tevens wordt duidelijk dat met golf heel wat 

fysieke, cognitieve en affectieve doelstellin-

gen uit het leerplan Lichamelijke Opvoeding 

gerealiseerd kunnen worden. Aan de deelne-

mers zal een werkmap met dVd en onder-

steunende boeken worden aangeboden.

Om elke leerkracht Lichamelijke Opvoeding 

de mogelijkheid te bieden zelf golf aan te 

leren, wordt het nodige B-golfmateriaal door 

de VVg in samenwerking met Bloso gratis 

ter beschikking gesteld van scholen, sport-

diensten en verenigingen. dit gebeurt  via 

de provinciale  uitleendiensten van Bloso en 

de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). de 

beschikbare sets bestaan uit 2 soorten clubs, 

velcrodoelen en softballetjes om een 20-tal 

spelers te initiëren. hiernaast is in de mees-

te uitleendiensten ook een set échte clubs 

en een swingtunnel beschikbaar. Surf naar 

www.sportvanhetjaar.be voor alle contactge-

gevens van de uitleendiensten. Bovendien is 

het ook mogelijk om in 2013 materiaal aan 

te kopen tegen voordelige prijzen. hiervoor 
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dien je contact op te nemen met de VVg via 

info@golfvlaanderen.be

Actie Sportdienst - Golfclub
(september)

Om de relatie tussen de sportdiensten en de 

clubs een extra duwtje in de rug te geven, 

worden er twee speciale acties uitgewerkt. 

deze zijn bedoeld voor de clubs die Start-to-

golf aanbieden.

de eerste actie vindt plaats tijdens de ‘week 

van de Sportclub 2013’, waarbij de lokale 

sportdienst samen met de clubs een 4-delige 

lessenreeks golf organiseert. Als je tussen 7 

en 16 jaar oud bent, kun je aan deze lessen 

deelnemen. Voor de volledige reeks van 4 

uur betaal je 25 euro en daarin is het gebruik 

van het golfmateriaal inbegrepen. Als je je als 

jeugdspeler nadien inschrijft bij een golfclub, 

krijg je de lessenreeks volledig terugbetaald.

de tweede actie vindt plaats tijdens de 

maand september en omvat golfinitiaties 

voor 50-plussers.gedurende een voormiddag 

in de week bieden de golfclubs via de sport-

diensten van de naburige gemeenten een 

uur golfinitiatie aan voor deze leeftijdsgroep. 

de initiatie kost 5 euro per persoon met een 

maximum van 20 personen per groep. ‘Sport-

tak in de kijker’ legt voor deze actie 5 euro 

per persoon bij.

 

World Schools Championship 
Golf 2013
(27 oktober t.e.m. 1 november 2013)

de Stichting Vlaamse Schoolsport en de 

Vlaamse Vereniging voor golf werden door 

de International School Sport federation 

gevraagd om het allereerste ‘wereldkampi-

oenschap voor Scholen golf’ te organiseren. 

deze editie zal plaatsvinden van 27 oktober 

t.e.m. 1 november 2013.

het Vlaams kampioenschap doet dienst als 

selectiewedstrijd en vindt plaats op 4 mei op 

flanders nippon hasselt. de wedstrijdformule 

is 4BBB Stableford op een ronde van 18 holes 

(elk team bestaat bestaat uit 2 spelers, ieder 

speelt zijn eigen bal maar alleen de beste 

score van een team telt) en elk team dient te 

bestaan uit twee spelers van dezelfde school.

een aantal grote landen zoals china, Italië en 

frankrijk lieten reeds hun interesse voor het 

wereldkampioenschap blijken.

Al deze acties hebben als doel de golfsport 

te doen groeien en het imago van de sport 

nog beter te maken, o.a. door te streven 

naar meer golfers en de realisatie van meer 

golfbanen. Bovendien is golf een échte sport 

die geschikt is voor alle leeftijden.

Om de talrijke activiteiten in 2013 te kun-

nen verwezenlijken werken  VVg en Bloso 

voor deze actie samen met verschillende 

mediapartners en verlenen o.a. concentra 

en de VrT mediasteun. Ook Vlaams minister 

muyters verleent zijn steun aan de golfsport, 

ook vanuit zijn bevoegdheid van ruimtelijke 

Ordening. hij hoopt om de opvolgingsproce-

dure van de projecten, die reeds enkele jaren 

in de wachtrij staan, toch versneld te krijgen.

Ten slotte werd golfmascotte Birdie in het 

leven geroepen, die vooral naar kinderen 

toe zal communiceren. jeugd is immers een 

belangrijke doelgroep binnen golf. Birdie zal 

ook zijn gezicht lenen aan allerlei promo-

tiematerialen en hij beschikt over een eigen 

facebook account.  r
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de VVg legt zeer veel nadruk op promotie 

van de golfsport. naast projecten zoals golf 

on the road en golf op School, organiseert 

de VVg ook de jaarlijkse golfopendeurdag. 

hiermee willen we mensen warm maken 

voor golf, op welke manier ook, zonder hier-

bij een doelgroep te vergeten.

In 2004 werd de allereerste golfopendeurdag 

georganiseerd. Sinds 2008 is deze omge-

doopt tot Start to golf-dag en groeit hij nog 

elk jaar. met een gemiddelde van 30 deelne-

mende clubs per editie, volgden in 2012 zelfs 

3.800 niet-golfers een gratis golfinitiatie. 

jaar na jaar stijgt het aantal geïnteresseerden 

en als we zo nog even doorgaan barst het 

concept binnenkort uit zijn voegen. 

In 2013 zal de VVg in het kader van ‘Sport 

van het jaar’, naast de opendeurdag in de 

golfclubs, ook in 15 stadsparken gratis een 

golfinitiatie organiseren.

Start to golf werd de jongste vier jaar een 

concept op zich dat heel het jaar door de 

weg naar het golfterrein opent. we organi-

seerden immers een algemene Start to golf-

dag, een Start to golf-dag voor Senioren, 

een grootouder-kleinkind dag, een Start to 

golf-dag voor Studenten én we geven iedere 

deelnemer een Start to golf-boekje mee met 

de basisbeginselen van onze sport.

wil je kennismaken met de succesformule 

van Start to golf? Surf dan naar: 

www.sportvanhetjaar.be.

Start to golf verklaart het golfjargon.

In 2010 werd het Start to golf-boek uit-

gebracht door de VVg, in samenwerking 

met Lannoo uitgeverij. In dit boek vertelt 

evy gruyaert – bekend van eerdere Start 

to publicaties – je meer over het volledige 

golfplaatje: naast techniek en uitleg over de 

verschillende facetten van een golfbaan, gaat 

het ook over lifestyle, historiek en verklaren-

de woordenlijsten. eind 2011 werd er een 

jeugdversie gepubliceerd: ‘Start to golf for 

kids & juniors’. In dit ronde (!) boek leggen 

we de golfregels uit aan de hand van te-

keningen en duidelijke teksten. een ideaal 

boek voor startende golfers, maar ook voor 

de reeds actieve sportievelingen. het kan im-

mers eens goed doen om al die golfregels op 

te frissen. en dit niet alleen voor de allerklein-

sten, want we weten al dat mama en papa 

graag meelezen!

het ‘Start to golf’- en ‘Start to golf for  

kids & juniors-boek’ is te koop in de VVg 

webshop. 

Surf naar www.sportvanhetjaar.be  r

‘Start to Golf’
wijst de weg naar de golfclubs
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de Schotten zijn er erg trots op: golf zou een 

uitvinding van hen zijn… maar klopt dit wel? 

In Schotland hadden ze inderdaad de eerste 

golfterreinen, maar de oorsprong van het golf-

spel ligt waarschijnlijk bij ons in Vlaanderen.

‘Kolfen’ in de Nederlanden
In de nederlanden, waartoe ook Vlaanderen 

behoorde, speelde men tijdens de middeleeu-

wen al een spel genaamd kolf. Twee ploegen 

van telkens vier spelers sloegen om de beurt 

een bal en probeerden daarbij in het minst 

aantal slagen een doel te bereiken. kolf werd 

ontzettend populair, zowel op het platteland 

als in de steden. maar daar was niet iedereen 

gelukkig mee. de bal durfde namelijk wel 

eens afwijken en tegen een raam of iemands 

hoofd terechtkomen. uiteindelijk verbood de 

stad Brussel in 1360 het spel binnen de stads-

muren omdat het te gevaarlijk was. 

Tijdens de wintermaanden werd er aan ijskol-

fen gedaan: een combinatie van ijshockey en 

golf. In de 16e-17e eeuw heerste er in europa 

immers een kleine ijstijd en waren alle vijvers 

en rivieren dichtgevroren. een ideale gelegen-

heid om met stok en bal het ijs op te gaan.

De eerste regels…
echte regels bestonden nog niet, maar toch 

vinden we in een boekje van een Antwerpse 

drukker uit 1552 iets terug over het spel ‘nae 

den cuyl’ (Oudnederlands voor ‘bij de kuil 

of put’). daarin staat: ‘die mist verliest sinen 

slagh’ of ‘wie mist verliest zijn slag’. dit is 

bijvoorbeeld een regel die we tegenwoordig 

kennen als ‘een slag in de lucht of airshot 

wordt gerekend als een slag’. Tweehonderd 

jaar vóór de royal and Ancient golf club 

Golf, 
een Vlaamse uitvinding...
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(r&A) de officiële golfregels opstelde, bleek 

in Antwerpen dus al een eerste versie te 

bestaan...

De Schotten veranderen 
‘kolf’ in ‘golf’
In de 17e eeuw was zowel Antwerpen als de 

rest van Vlaanderen een belangrijke plek om 

handel te drijven. Ook Schotse handelaars 

kwamen er regelmatig. zij namen het spel 

mee naar huis en noemden het golfe, wat 

later dus golf zou worden. In Schotland werd 

het spel niet meteen populair en het was 

wachten tot in de jaren 1700 voor de aanleg 

van de eerste golfbanen. In 1754 werden 

de eerste officiële golfregels opgesteld in 

St.-Andrews.

de verdere groei van golf heeft veel te 

danken aan de natuur. de eerste golfbanen 

ontstonden eigenlijk vanzelf door te spelen 

in de duinen. Later werden deze duinbanen 

door de mens nagemaakt en kregen ze de 

naam links banen. ze danken hun naam aan 

de link (of koppeling) die de gronden maak-

ten tussen land en zee.

Van de eerste golfbaan tot nu
In 1856 kwam de golfsport terug overwaaien 

naar het europese vasteland. In pau (frank-

rijk) en Antwerpen werden de eerste twee 

banen aangelegd. royal Antwerp golf club, 

gesticht in 1888, bestaat vandaag de dag 

nog altijd en groeide zelfs uit tot een echt 

golfmonument.

In het begin van de 20e eeuw werd de 

golfsport alsmaar groter in europa en België. 

zo lagen er rond 1910 in Vlaanderen al vijf 

golfterreinen: royal Antwerp golf club, 

royal Ostend, royal zoute, royal golf club 

van België en royal Latem. Allemaal konink-

lijke banen of royals, maar je hoeft heus 

geen koning te zijn om er te golfen.

Ondertussen is golf groter en populairder 

dan ooit. er zijn al meer dan 55.000 golfers 

in België, verspreid over 80 golfclubs. de 

meeste golfclubs staan open voor iedereen. 

en als je wat zoekt in je buurt, vind je vast 

een club die bij jouw stijl past.   r
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De missie van de VVG was vanaf haar 

start in 2001 duidelijk: kwantitatieve 

en kwalitatieve groei van golf in Vlaan-

deren nastreven. Dankzij verschillende 

acties kwam deze groei 

de laatste jaren in een versnelling: 

tegenwoordig heeft iedereen wel 

een golfer in zijn kennissenkring.

jaarlijks starten 5.000 mensen met golf in 

Vlaanderen. eind 2012 waren er in Vlaande-

ren meer dan 34.000 aangesloten leden (in 

België meer dan 55.000). Sinds de opstart 

van de VVg in 2001 werd er in iets meer dan 

10 jaar tijd dan ook een groei geconstateerd 

van 24.000 naar meer dan 34.000 leden. 

deze cijfers geven geen explosie of ‘boom’ 

aan, maar maken wel duidelijk dat golf in 

Vlaanderen de laatste jaren is gegroeid met 

jaarlijks 4%. het is duidelijk dat golf een 

breder publiek aanspreekt. en dat naast 

de kwantiteit ook de kwaliteit toeneemt, 

bewees het ‘grand-cru’ jaar 2010 met de 

europese titel voor het Belgian Team -18 jaar 

en de 8e plaats op het wk van onze man-

nen. Ook de recentelijke winst van nicolas 

colsaerts in de ryder cup 2012, zal alleen 

maar zorgen voor een populariteitstoename 

van onze sport.

Onder de loep
maar laten we kort even het profiel van de 

golfer in Vlaanderen bekijken: meer dan 

de helft van de golfers in Vlaanderen zijn 

50-plussers en dit aantal neemt jaarlijks nog 

altijd sterk toe. de sterkst groeiende groep 

vinden we echter terug bij de allerjongsten.

12% van onze leden zijn jonger dan 18 jaar 

en hiermee staat België op de 4e plaats in 

europa na Tsjechië (14 %), Spanje (13%) 

en finland (12,6%). golf is dus zeker een 

sport die ook geschikt is voor jonge mensen. 

Ten slotte is een derde van het totale aantal 

golfers vrouwen en ook hun aantal neemt 

jaarlijks toe. de wereldwijd groeiende popu-

lariteit van het damesgolf heeft zeker en vast 

te maken met het toenemend modieuze, ele-

gante en sportieve karakter van onze sport.

de cijfers tonen ook aan dat iedereen kán 

golfen en dat de golfsport bereikbaarder 

wordt voor iedereen. Bovendien toonde 

een zweeds onderzoek 1 van het karolinska 

Instituut aan dat golfers vijf jaar langer leven. 

jong en oud, sportief of minder sportief, 

man of vrouw, een groot of minder groot 

budget: er is voor elk wat wils.

Groei van golf
in Vlaanderen

1 B. farahmand, g. Broman, u. de faire, d. Vågerö, A. Ahlbom (2008). golf: a game of life and death - 

reduced mortality in Swedish golf players. Scandinavian journal of medicine and Science in Sports.
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En buiten Vlaanderen?
natuurlijk staan onze cijfers nog altijd in 

schril contrast met nederland (381.000 gol-

fers ofte 2% van de bevolking; in Vlaanderen 

is dit 0,55%) of andere omringende landen, 

zoals frankrijk (418.000 golfers) en duitsland 

(624.000 golfers). daarom zal de VVg zich 

met haar beleid en acties blijven inzetten op 

het vlak van golfpromotie (onder de naam 

Start to golf), het inperken van drop-out 

(4.000 mensen stoppen jaarlijks met golf in 

Vlaanderen; 50% haalde nooit het golfvaar-

digheidsbewijs) en het realiseren van nieuwe 

infrastructuren op een duurzame manier. Al 

deze acties moeten ertoe bijdragen dat we 

in Vlaanderen zo snel mogelijk de kaap van 

50.000 golfers halen. dat is alleszins onze 

doelstelling voor 2020.

Groei van golf: een trend?
de groei van golf is een duidelijke trend. er is 

immers een grote vraag naar buitensporten 

die men kan beoefenen wanneer men het 

zelf wenst. ‘Alleen of samen’ en ‘recreatief of 

competitief’ zijn keuzes die men binnen onze 

sport altijd al gehad heeft. met het steeds 

meer divers wordende aanbod is er nu in 

ieders buurt een golfclub naar smaak.

Meer banen?
wat ruimtelijke ordening betreft komen we 

van ver. Bij de start van de VVg waren er 

immers heel wat 18-holes banen bedreigd 

met sluiting of verplichte verhuis. met trots 

kunnen we zeggen dat mede dankzij onze 

inspanningen alle 18-holes banen anno 2013 

kunnen blijven bestaan.

natuurlijk is de groei van golf afhankelijk 

van het aantal beschikbare golfbanen, maar 

daar knelt nu net het schoentje. hoewel er in 

de afgelopen 10 jaar heel wat energie werd 

gestoken in lobbywerk en onderhandelingen 

met overheden, leidt dit momenteel niet naar 

een concrete aanleg van nieuwe 18-holes 

banen. een groot probleem hierbij is de lange 

vergunningsweg die dient te worden afge-

legd. dit traject is zelfs zodanig lang dat er 

enkele golfprojecten al meer dan 10 jaar op 

stapel staan. enig lichtpunt: In de afgelopen 

10 jaar ontstonden er wel enkele golfscholen 

en 9-holes banen, wat zeker belangrijk was 

voor het diversifiëren van het aanbod. ho-

pelijk kunnen deze grotere projecten alsnog 

gerealiseerd worden in de nabije toekomst, 

zodat zij mee kunnen zorgen voor de blij-

vende groei van onze sport. en niet alleen 

de reeds aanslepende projecten, maar ook 

nieuwe. want het is noodzakelijk dat er op 

korte termijn 18-holes banen op een duurza-

me manier kunnen bijkomen. duurzaam wil 

zeggen ‘met respect voor natuur en ruimte-

lijke ordening’, maar ook ‘met respect voor 

economische wetmatigheden’. niemand is 

immers gebaat bij financiële problemen voor 

bestaande clubs. het is daarom dat de VVg 

nog steeds ijvert voor het bekomen van een 

duurzaam spreidingsmodel golf.  r
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Interview: een dag in het leven van de 

oudste golfer van België!

Firmin Van Wambeke werd in 2012 hon-

derd jaar en is reeds vele jaren een fer-

vent golfer. Na 45 jaar getennist te heb-

ben, besloot hij niet lang na de opening 

van Damme Golf & Country Club in 1989, 

op 78-jarige leeftijd te beginnen golfen. 

Zelf beschrijft hij het als een late roeping. 

‘Blijven bewegen’ is dan ook zijn levens-

motto. Tot in het late najaar van 2011 

speelde hij quasi dagelijks zijn 9 holes. 

Firmin, je bent beginnen golfen op 

78-jarige leeftijd. Vele mensen denken 

er dan niet meer aan om een nieuwe 

sport aan te leren.

Firmin: dat ging nog heel goed, maar nu 

begin ik achteruit te boeren. Ik speelde 

eerst tennis, maar kreeg een ontsteking aan 

mijn arm. Ik had gehoord dat er een nieuw 

golfterrein in de buurt was geopend. de dag 

erna stond ik hier om mij lid te maken.

Speelde je altijd met dezelfde mensen?

Firmin: Ik ben beginnen golfen met mijn 

vrouw, maar zij heeft het maar een paar jaar 

volgehouden. jarenlang heb ik gespeeld met 

dezelfde compagnon. marc was 18 jaar jon-

ger, dat was de jonkheid hé. jammer genoeg 

is hij twee jaar geleden gestorven.

Ben je met het hele gezin op hetzelfde 

moment beginnen golfen?

Jeaninne (dochter, 73j.): nee. Als verrassing 

voor de 90e verjaardag van mijn vader heb 

ik samen met mijn man mijn gVB gehaald. 

Ondertussen spelen we nu al 11 jaar samen.

Je golft samen met je dochter, heb je ook 

nog (achter)kleinkinderen waar je mee 

speelt?

Firmin: Ik heb wel eens met mijn achterklein-

kind gegolfd. hij is nu 14. maar al de rest zijn 

waterratten. wat wil je, met de zee op 10 km.

Wat is je geheim om zo oud te worden?

Firmin: mijn antwoord is heel eenvoudig. 

Veel geluk hebben en veel bewegen. Tot 

2011 golfde ik praktisch iedere dag. Tegen-

woordig is het iets minder frequent. het is 

zwaar om te stappen als het nat is, want ik 

doe mijn 9 holes nog allemaal te voet. maar 

het is die linkerknie die niet goed meer mee-

wil. Ouderdomskwaaltjes…

Jeaninne: het grootste geluk is dat hij er 

met zijn hoofd nog zo goed bij is. mijn vader 

kan nog steeds alle straatjes van Brugge 

opsommen.

Ben je nog altijd tevreden van je golfspel?

Jeannine: hij kan alleszins beter putten dan 

ik, want hij kan terugvallen op zijn biljart.

Firmin: Ahja, dat was de mode in het café, 

toen in de jaren ’30.

Heb je al op golfbanen in het buitenland 

gespeeld?

Firmin: nee, ik heb niet ‘gebougeerd’. 

eén keer heb ik met mijn vrouw in Ieper 

gespeeld. Voor de rest ben ik altijd trouw ge-

bleven aan damme. Ik kom ook altijd vroeg, 

tegen kwart voor 9. zo kunnen we op ons 

gemak 9 holes lopen.  r

Golf, 
een sport voor jong en oud
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Quotes: De jongste golfertjes  
van Vlaanderen

golf is zeker een sport die ook geschikt is 

voor jonge mensen. zelfs voor de allerjong-

sten, want op 5 jaar tijd is het aantal -

12jarigen met een kwart toegenomen. 

Vroeger werd golf een sport voor rijke, oude 

mannen genoemd. die tijd is al lang voorbij, 

maar wat vinden kinderen nu zo leuk aan 

golf? wel, we laten het hen zelf vertellen:

Wat vind je leuk aan golf en waarom?

‘Het is leuk, want dat kun je samen met 

je familie doen.’

enya robberecht – 11 jaar – hcp 36 

Ternesse golf & country club

‘Op de baan golf spelen vind ik super, 

omdat je dan echt kunt zien wat het 

resultaat is van wat je geoefend hebt en 

omdat elke hole anders is.’

charlotte dossche – 14 jaar – hcp 37

cleydael golf & country club

‘Ik verveel mij nooit tijdens vakanties (en 

mijn mama is daar heel blij mee).’

Seppe Vanhondeghem - 12 jaar - hcp 13,8

de wijnvelden golf club

‘Golf is een sport waar ik altijd graag 

mijn computer voor afsluit.’

Samuel dossche – 12 jaar – hcp 21,2 

cleydael golf & country club

Wat is je favoriete slag en waarom?

’Met mijn favoriete stok, ijzer 5, omdat ik 

daar heel mooi mee sla zonder bocht.’

daan de jong – 8 jaar – hcp 45

golfclub nuclea mol

‘Mijn favoriete slag is een goeie slag!’

mathis eggermont – 7 jaar – een half jaar 

aan het golfen – waregem golf club

‘Mijn driver maakt bij elke afslag een 

leuk geluid. Sommigen zeggen dat hij 

er als een ‘wokpan’ uitziet. Ik kan er al 

bijna 200m mee slaan.’

ruben rouseré – 11 jaar – hcp 26,2

Ieper Open golf

Hoe zou je je vriendjes overtuigen om te 

starten met golf?

’Omdat het helemaal niet heel moeilijk 

is en het putten is leuk voor mij omdat 

ik dan beter kan kijken waar de vlag is 

en dan beter kan richten dan wanneer ik 

moet afslaan.’

daan de jong – 8 jaar – hcp 45

golfclub nuclea mol

‘Mijn vrienden moeten zelf maar probe-

ren om te weten hoe leuk het is. Ik kan 

dat toch niet uitleggen. Ze moeten dat 

zelf voelen.’

mathis eggermont – 7 jaar – een half jaar 

aan het golfen – waregem golf club

Een grootvader aan het woord:

‘Een tijdje geleden leerde ik mijn kleinzoon Jef (7 jaar) 

een bal droppen nadat zijn bal in een waterhindernis 

terechtkwam. Toen we de wintergreen voorbij liepen, 

legde ik hem het begrip ‘nearest point of relief’ uit. 

Even later zei hij: ‘Opa, in de golf hebben ze toch voor 

alles een oplossing...’
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Golf on the Road
Al vanaf het prille begin van de VVg werd er 

aandacht besteed aan golfpromotie. 

het golf on the road-project begon in 2001, 

en draait anno 2013 op volle toeren. Tijdens 

het seizoen staan er wekelijks een drietal 

sportieve evenementen op het programma. 

Op verschillende Bloso-sportdagen en ‘doe-

aan-Sport’-beurzen zetten deelnemers aan 

de initiatoropleiding samen met onze promo-

tieverantwoordelijke hun beste beentje voor 

om jong en oud, sportief en minder sportief, 

op een leuke en educatieve wijze te laten 

kennismaken met de verschillende basistech-

nieken van de golfsport.

de kids beleven samen met onze mascotte 

Birdie dolle pret op het B-golfparcours, waar 

gespeeld wordt met aangepast en veilig 

golfmateriaal.

Volwassenen die willen proeven van het 

échte werk kunnen met een ijzeren club een 

balletje slaan in de VVg-swingtunnel. met de 

spectaculaire lange slag belandt de bal met 

hoge snelheid tegen de netten. een heuse 

simulator toont daarbij de balvlucht en zorgt 

voor extra golfgevoel.

elke deelnemer krijgt tijdens ‘Sport van het 

jaar’ ook een leuk gadget mee naar huis.

Golf op School
Ook met het project golf op School wil de 

VVg kinderen en jongeren laten proeven van 

de golfsport, en dit tijdens de les Lichamelijke 

Opvoeding. Sinds 2004 biedt de VVg bij-

scholingen aan voor studenten en leerkrach-

ten om kennis te maken met het materiaal 

en actief de mogelijkheden te ontdekken 

om golf toe te passen in de les LO of op een 

sportdag. 

In het teken van ‘Sport van het jaar’ worden 

in 2013 twaalf bijscholingsdagen georgani-

seerd i.s.m. Bloso, waarbij de leerkrachten na 

een voormiddag vol golfoefeningen en spel-

letjes ook uitgedaagd worden om zelf een 

balletje te slaan in een nabijgelegen golfclub.  

Golf in de les LO… Waarom?
 l  Komaf met het imago

golf is niet langer die moeilijke, saaie of dure 

sport. door op een leuke en uitdagende ma-

nier kennis te maken met golf als een échte 

sport worden vooroordelen weggenomen en 

verbreden de leerlingen hun sportkennis.

 l  Motorische ontwikkeling

Bij golf trainen de leerlingen hun oog-hand-

coördinatie, hun competitieve vaardighe-

den worden ontwikkeld en ze leren zowel 

individueel als in ploeg te spelen. Ook een 

heleboel andere fysieke en cognitieve vaar-

digheden komen aan bod, zoals slagvaar-

digheid, mikken naar doel, fair play, tactisch 

inzicht, enz… 

 l  Intensief op ieders niveau

Verschillende reacties van kinderen en 

leerlingen bevestigen de intensiteit van de 

golfsport. hoewel je na een uurtje niet ‘nat 

in het zweet staat’, ben je zowel fysiek als 

‘Golf on the road’
en ‘Golf op school

laten jong en oud 
een eerste bal slaan
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mentaal vermoeid omwille van de concen-

tratie en de technische vaardigheden die je 

nodig hebt tijdens de les golf.

Hoe golf in de les LO 
aanbieden?
de VVg biedt een vereenvoudigde vorm van 

golf aan: B-golf, ideaal om de basistech-

nieken zoals het chippen, het putten en de 

lange slag aan te leren. er wordt met aan-

gepast materiaal gewerkt dat uitvergroot is, 

recht evenredig met het echte golfmateriaal, 

waardoor de slaagkans van de deelnemers 

groter wordt en dus ook de succeservaring. 

dankzij dit gemakkelijk hanteerbare mate-

riaal hoef je als leerkracht dus geen golfpro 

te zijn om de leerlingen een eerste kennis-

making aan te bieden met deze leuke sport. 

B-golf is leuk en geschikt voor alle leerlingen! 

de mindere voetbalhelden en atleten van 

de klas krijgen zo ook de kans om zich op 

sportief vlak te bewijzen, door het technische 

karakter van de sport. 

de kleurrijke plastic clubs, softballen en 

velcrodoeltjes zorgen er bovendien voor dat 

het materiaal veilig en aantrekkelijk is en dat 

er zowel indoor als outdoor mee gespeeld 

kan worden. het is m.a.w. praktisch zeer 

haalbaar om B-golf te geven in de turnzaal, 

op de speelplaats, in een sporthal of op een 

grasveld.

Uitlening materiaal
het B-golfmateriaal wordt door de VVg 

i.s.m. Bloso en SVS gratis ter beschikking 

gesteld van alle scholen, sportdiensten en 

verenigingen en dit via de provinciale uitleen-

diensten. een B-golfset bestaat uit 2 soorten 

clubs (putters en launchers), verschillende 

velcrodoelen en een net softballen om een 

20-tal leerlingen of spelers te initiëren.

naast het B-golfmateriaal zijn in elke Bloso 

uitleendienst ook twee sets échte clubs en/of 

een swingtunnel beschikbaar. hiermee kun 

je de leerlingen van het secundair onderwijs 

de gelegenheid bieden om met een ijzer 7 

de lange slag te oefenen. In combinatie met 

de almost-golfballetjes, die lichter en zachter 

zijn dan een gewone golfbal, kun je op een 

veilige manier jouw eigen ‘driving range’ 

organiseren.

Ook de cursus B-golf, een bundel met 30 

spelvormen en een reeks van 6 lessenfiches 

zijn verkrijgbaar via de VVg-website.

de VVg wil hiermee elke leerkracht de mo-

gelijkheid bieden om van zijn of haar les een 

aangename golfles te maken!

Clubproject
Leerkrachten die zich liever laten bijstaan 

door enkele ervaren golfers kunnen dit via 

het VVg-clubproject. het clubproject werd in 

2010 door de VVg opgestart en loopt i.s.m. 

de Vlaamse golfclubs. clubs engageren zich 

daarbij om een samenwerking op touw te 

zetten met één of meer omliggende scholen. 

dit kan d.m.v. ondersteuning van de leer-

kracht tijdens de les LO op school, gevolgd 

door een golfinitiatie op de club.

de doelstelling is om op termijn jaarlijks 

een 150-tal scholen te bereiken en zo 

duizenden leerlingen de weg naar de 

golfclub te wijzen.  r
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dankzij de opstart van het VVg jeugdsport-

fonds in 2009, werd er een grote stap 

voorwaarts gezet. clubs konden vanaf dan 

een aanvraag doen voor het behalen van het 

Birdie en/of eagle-label. het Birdie-label geeft 

kindvriendelijke clubs steun na goedkeuring 

van een uitgevoerd recreatief jeugdplan. het 

eagle-label werd opgericht om ook topsport-

programma’s op clubniveau te stimuleren. 

dit label kan door clubs behaald worden na 

voorlegging van een competitief jeugdplan 

én prestaties van hun spelers op de ‘federal 

& junior Tours’. 

Aan deze kwaliteitslabels is ook een leuk 

financieel extraatje verbonden. de club krijgt 

dan immers een clubsubsidie vanuit het 

VVg-jeugdsportfonds, waarmee de jeugd-

werking nog beter uitgewerkt kan worden.  

de VVg beschikt over een fonds dat tot 

stand kwam dankzij een subsidiëring vanuit 

Bloso, alsook dankzij haar eigen inbreng. dat 

bedrag wordt op het einde van elk jaar ver-

deeld onder de clubs, rekening houdend met 

de geleverde inspanningen.

Voor de VVg is kindvriendelijkheid (Bir-

die) even belangrijk als topjeugd (eagle) 

en beide labels zullen dan ook evenveel 

subsidie krijgen uit het fonds. het fonds 

zal bijgevolg een belangrijke financiële 

steun zijn voor de jeugdwerking. zowel de 

kleinere clubs als de grote gevestigde clubs 

komen hiervoor in aanmerking. In 2012 

kende de VVg 19 keer het ‘Birdie’-label en 

4 keer het ‘eagle’-label toe.  r

Jeugdsportfonds, 
de VVG-jeugdlabels
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nog enkel weetjes:

geboren in: St. Andrews

Lengte: 1m75

gewicht: 70kg

favoriete golfer: nicolas colsaerts 

hobby’s: golf spelen en andere golfers entertainen

favoriete song:  I’m a bird

favoriete eten: fruit en zaden van de talrijke 

bomen en struiken op de golfbaan

favoriete kleur: blauw

Golfmascotte Birdie
Talrijke golfevenementen staan in 2013 in het teken van Sporttak in de kijker. Bij de acties willen we zo veel 

mogelijk leeftijdsgroepen bereiken, want golf is er voor iedereen en voor ieders budget. Om de allerkleinsten te 

bereiken, maar ook voor de andere deelnemers, hebben we onze mascotte Birdie in het leven geroepen. deze 

blauwe vogel dankt zijn naam aan iets waarvan golfers dromen, namelijk het behalen van een birdie. dit betekent 

dat je één slag slaat onder de par van de hole. Al fluitend en fladderend zal Birdie vele golfevenementen opvrolij-

ken. Verder zal hij te zien zijn op promotiemateriaal en heeft hij zelfs zijn eigen facebookaccount. Voeg hem dus 

zeker toe zodat ook jij zijn vriendje kan worden! Ten slotte vind je Birdie vaak op of rond het golfterrein. Als vrolij-

ke vogel slaat hij graag zelf een balletje. met zijn goede ogen merkt hij verloren balletjes meteen op en bovendien 

kan hij even snel vliegen als een golfbal!  
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Beker van Vlaanderen
de start van de VVg in 2001 was een 

groot succes, dat voor een groot gedeelte 

te danken was aan het ‘comité Beker van 

Vlaanderen’. een groep van enthousiaste-

lingen, onder leiding van Bob cordons, had 

immers vele jaren vóór het ontstaan van de 

VVg een wedstrijd in het leven geroepen 

onder de clubs in Vlaanderen. met de nodige 

trots kreeg de VVg deze wedstrijd cadeau 

als opstart in 2001. Sindsdien is de Beker 

van Vlaanderen uitgegroeid tot de grootste 

recreatieve wedstrijd van België. Iedereen 

met een minimum handicap 36 mag deelne-

men, waardoor het motto ‘Iedereen golft’ 

van kracht is. In niet minder dan 43 kwalifi-

catiewedstrijden strijden 4.000 deelnemers 

jaarlijks om de prijzen. door dit overdonde-

rend succes werd de formule in 2008 dan 

ook aangepast. elke club speelt sindsdien 

voor kwalificatieplaatsen in de halve finale, 

waarbij de 100 beste spelers doorgaan naar 

de grote finale Beker van Vlaanderen. een 

écht golffeest dat niemand wil missen.

Kampioenschappen van 
Vlaanderen
naast de Beker van Vlaanderen organiseert 

de VVg al vanaf haar start enkele kampioen-

schappen. deze kampioenschapskalender 

groeide jaar na jaar uit tot een kalender waar-

bij elke doelgroep een eigen kampioenschap 

van Vlaanderen heeft. Van het kids kampi-

oenschap tot junior Open, het Amateur Open 

en het Senioren kampioenschap van Vlaan-

deren. Ook het competitieve golfen krijgt dus 

een volwaardige invulling bij de VVg.

Dames- en seniorenwerkgroep
de dameswerkgroep en de seniorenwerk-

groep werken naast de kampioenschappen 

ook nog aan verschillende andere evenemen-

ten. deze enthousiaste werkgroepen draaien 

voor 100% op vrijwilligers. Beide werkgroe-

pen zijn zeer succesvol en bereiken doorheen 

het ganse jaar meer dan 90% van de clubs.  r

Recreatief en
competitief
wedstrijdaanbod
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‘golf én Studie alle kansen geven’ is al 10 

jaar het motto van de VVg Topsportschool. 

Via de Topsportschool (gelegen in hasselt) 

biedt de Vlaamse Vereniging voor golf een 

kwaliteitsvolle golfopleiding aan, erkend 

door het ministerie van Onderwijs. de doel-

stelling is om ambitieuze talentvolle golfers 

een optimale begeleiding en de nodige 

faciliteiten te bieden om hun topsportambi-

ties waar te maken én gelijktijdig de moge-

lijkheden te behouden om een volwaardig 

diploma secundair onderwijs te behalen.

de VVg Topsportschool kwam tot stand in 

samenwerking met de middenschool mS 3 

Lyceum hasselt (1° graad), het kA2 hasselt 

(2° en 3° graad) en flanders nippon golf & 

Business club hasselt.

In de Topsportschool wordt een volwaardig 

studieprogramma aangeboden: 

 l  1° graad ASO en TSO: 

   moderne wetenschappen

 l  2° en 3° graad ASO: 

  wetenschappen-Topsport, 

  moderne talen-Topsport, 

  wiskunde-Topsport 

 l  2° en 3° graad TSO: Topsport 

Topsportstatuut
Om toegelaten te worden tot de VVg 

Topsportschool heb je een topsportstatuut 

nodig. dit statuut wordt uitgereikt door een 

selectiecommissie waarin Bloso, VSf, en het 

BOIc zetelen. deze commissie beslist of de 

aanvraag al dan niet voldoet aan de voorop-

gestelde criteria. een topsportstatuut is gel-

dig voor één schooljaar, dus een leerling-top-

sporter dient het statuut elk jaar opnieuw te 

behalen. Alle informatie over de selectiecrite-

ria vind je op www.golfvlaanderen.be. 

Studie- en trainingsprogramma
het basisprincipe van het programma is dat 

je de mogelijkheid krijgt om een volwaardig 

diploma secundair onderwijs te behalen in 

combinatie met een intensief golftrainingspro-

gramma. de uren voorzien om te trainen zijn 

opgenomen in het officiële onderwijscurricu-

lum. de leerling met het statuut van topspor-

ter krijgt het recht op een aantal gewettigde 

afwezigheden voor deelname aan internatio-

nale wedstrijden en stages onder leiding van 

de nationale federatie en/of de VVg. Binnen 

het totale programma krijgt de leerling-top-

sporter naast de algemeen vormende vakken, 

gespreid over 20 lesuren per week, wekelijks 

ongeveer zestien uur specifieke topsporttrai-

ning. de eindtermen in het studieprogramma 

kunnen in een sneller tempo bereikt worden 

(20u ipv 32u), dankzij de kleinere klassen en 

de intensieve studiebegeleiding. 

VVG Topsportschool: 
Golf en studie alle 

kansen geven
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Omkadering Trainings-
programma
eén van de steunpilaren van het topsportbe-

leid van de VVg is een professionele omka-

dering. Binnen de topsportschool is er een 

samenwerking met een aantal internationale 

topcoaches, verschillende Belgische pro’s en 

experts.

 l Technisch: pete cowen (werkt met  

  o.a. Louis Oosthuizen)

 l  Biomechanisch: ryan Lumsden (werkt  

  met o.a. Louis Oosthuizen)

 l  Golffysiologisch: Orlaith Buckley  

  (werkte met o.a. rory mcIlroy)

 l  Mentaal: rudy heylen (werkte voor  

  o.a. club Brugge en werkt samen met  

  heel wat Belgische topsporters)

 l  Voeding: raf Van dijck

 l  Stabilisatietraining & letsel-

  preventie: koen marx 

 l  Fysiek: geert deferm (voormalig 

  voetballer)

 l  Coach: ellen Smets

Sportief palmares
de Topsportschool golf heeft al heel wat 

sportieve prestaties op haar palmares. zo 

behaalde het Boys Team (u18) in 2010 de 

gouden ek-medaille en in 2004 de bronzen. 

In beide gevallen hadden studenten van de 

Topsportschool golf een belangrijke inbreng 

in deze overwinning. Ook konden we een 

8ste plaats op het wk heren in 2010 noteren. 

daarnaast zijn er verschillende nationale titels 

in verschillende leeftijdscategorieën voor top-

sportschoolstudenten. Verschillende ex-stu-

denten timmeren momenteel verder aan hun 

carrière, via een uS college of via het Top 

golf Vlaanderen project. hopelijk kunnen we 

binnen enkele jaren een ex-leerling aantref-

fen op het professionele circuit.

Studiepalmares
naast belangrijke sportieve prestaties, blijft het 

studieaspect zeer belangrijk. zo zijn er reeds  

ex-topsportschool studenten met mooie hoge-

school- en universiteitsdiploma’s. Sinds 2010 

heeft de VVg het Top golf Vlaanderen pro-

gramma ontwikkeld, om de combinatie golf 

en Studie nog meer mogelijk te maken.  r

 Topcoach Pete Cowen

Sinds 2005 heeft de VVg een samenwerking 

met topcoach pete cowen. pete werkt met 

de beste touring pro’s van het moment. Als 

coach van ‘uS Open’-winnaar graeme  

mcdowell, ‘British Open’-top 3 Louis Oost-

huizen,  hendrik Stenson en het halve ‘euro-

pe’ ryder cup Team 2010 weet je dat pete’s 

coaching capaciteiten zeer hoog ingeschat 

worden. hij werd dan ook terecht verkozen 

tot ‘pgA coach van het jaar’ in 2010. het 

VVg-verhaal begon in 1997. Toen leerde 

pete de voormalige VVg coach david petrie 

kennen. dankzij hun vriendschap kregen wij 

als klein golfland de gelegenheid om met 

deze topcoach te werken. wij zijn daarom 

ook enorm trots dat wij als VVg twee tot 

driemaal per jaar op pete cowen mogen 

rekenen voor technische screenings van 

spelers en ‘coach to coach’-bijscholingen.
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De topsportschool timmert hard aan de 

volgende generatie. De meeste leerlingen 

gaan na het middelbaar op zoek naar 

een universiteit of college in Amerika, 

waar ze hun professionele carrière verder 

voorbereiden in combinatie met hogere 

studies. Vijf ex-leerlingen van de Hasselt-

se VVG Topsportschool hebben dan ook 

plannen in die richting, zitten reeds in de 

States of hebben hun Amerikaans avon-

tuur al achter de rug. 

Laten we ze kort even voorstellen:

Leslie Cloots (1994): zit in het 6e middel-

baar aan de VVg Topsportschool en trekt in 

augustus 2013 naar de university of north 

carolina.

Thomas Detry (1993): is VVg Topsport-

school alumnus 2012, is freshman (eerste-

jaars) aan de university of Illinois en speelt 

golf voor de fighting Illini.

Thomas Pieters (1992): is VVg Topsport-

school alumnus 2010, is junior (derdejaars) 

aan de university of Illinois en speelt golf 

voor de fighting Illini.

Kevin Hesbois (1990): is VVg Topsport-

school alumnus 2008, studeerde af aan de 

Lamar university in 2012 en timmert aan een 

golfcarrière in België.

Laurence Herman (1989): is VVg Topsport-

school alumna 2007, studeerde af aan Ohio 

State university in 2011 en speelt momenteel 

professioneel golf op de Ladies Access Tour.

Waarom heb je ooit voor golf gekozen 

en op welke leeftijd ben je begonnen?

Thomas Detry: Ik ben beginnen golfen 

met mijn vader op zesjarige leeftijd. Tot mijn 

14 jaar speelde ik daarnaast ook tennis en 

hockey, maar dat werd te veel en toen heb ik 

besloten om te kiezen voor golf en hockey. 

een paar jaar later heb ik dan uiteindelijk 

beslist om me volledig toe te leggen op de 

golfsport en dit op een hoog niveau.

Thomas Pieters: Op vierjarige leeftijd namen 

mijn ouders me mee naar een golfterrein in 

de buurt. Ik was snel weg met de sport en 

vond het meteen erg leuk.

Kevin Hesbois: mijn vader werkte vroeger 

op de golfclub van keerbergen en ik kwam 

daar regelmatig. Op woensdagnamiddag zag 

ik vaak de junior trainingen, en het leek me 

erg leuk om ook eens een balletje te slaan...

Leslie Cloots: Ik was 7 jaar toen ik mijn 

eerste golfbal sloeg. we waren op vakantie in 

portugal en de kidsclub organiseerde toevallig 

een les golf. Aangezien mijn vader lange tijd 

had gespeeld, schreef hij mij in om te kijken 

of ik het leuk vond. Ik nam deel aan de jeugd-

lessen en die waren altijd fijn. nadat ik mijn 

handicap had behaald was ik vertrokken.

Laurence Herman:  Als kind was ik al 

erg sportief en beoefende ik verschillende 

sporten waaronder tennis, basketbal en 

zwemmen. Op mijn 8 jaar ben ik dan ook 

dankzij mijn ouders gestart met golf. uitein-

delijk moest ik beslissen welke sport ik wou 

beoefenen in combinatie met mijn studies en 

koos ik voor golf. Ik zag golf op dat moment 

dan ook eerder als een passie en niet als een 

gewone hobby. Als veertienjarige ben ik dan 

gestart in de topsportschool. 

Wat zijn voor jou de mooist behaalde 

resultaten?

Thomas Detry: Ik werd ‘Boys europees 

kampioen’, won de  ‘dutch International 

junior Open’  en zat in het europees junior 

Interview: 
The Next Generation

Leslie Cloots

Thomas Detry
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ryder cup team. Verder was ik ook tweede 

op de ‘junior Orange Bowl’ en werd ik twee-

maal geselecteerd voor het ‘jacques Léglise 

continent of europe Team’. dat zijn mijn 

mooiste verwezenlijkingen op golfgebied. 

Thomas Pieters:  het was een bijzondere 

ervaring om het europese kampioenschap 

te winnen bij de spelers jonger dan 18 jaar. 

Ook zal het eerste internationale tornooi 

in België me altijd bijblijven en de eerste 

ronde die ik speelde met nicolas colsaerts 

en Steve Stricker. Verder won ik voor the 

university of Illinoïs de vierde ‘Big Ten 

championship’ op rij, maar mijn beste 

prestatie tot nu toe is toch wel het winnen 

van het ‘ncAA national championship’.                                                                                                                                   

Kevin Hesbois: Tweemaal werd ik 

Belgisch kampioen bij de junioren, 

eenmaal bij de spelers onder 16 jaar en 

eenmaal bij de spelers onder 18 jaar. Ook 

behaalde ik winst op het internationale 

‘dutch junior Open’ en eindigde ik bij 

de laatste 16 van de British Boys. Ik nam 

verder ook deel aan de challenge Tour.                                                                                                                                            

Leslie Cloots: dit jaar won ik de gp Afg 

in La Bawette en aangezien dat dit mijn 

eerste federal tour was, gaf dat me heel 

wat vertrouwen voor het seizoen. Ik heb 

een aantal top 10-plaatsen behaald op 

internationale wedstrijden en deelde een 

tweede plaats in zweden op de ‘Annika 

Invitational europe 2012’. de top 3 van 

die wedstrijd werd uitgenodigd om deel 

te nemen aan de ‘Annika Invitational’ in 

florida, die wordt gespeeld in januari 2013.                                                                       

Laurence Herman: mijn overwinning op de 

‘dutch International junior Open’ in 2007 en 

de titel van Belgische ‘Strokeplay kampioene’ 

in 2009 waren mooie momenten. Ook 

behaalde ik in 2012 de derde plaats op de 

‘Letas’ in zaragoza.

Welke anekdote zal je altijd bijblijven?

Thomas Detry:  de volgende woorden van 

webb Simpson in een interview: ‘Ik heb men-

sen gezien waarvan ik een paar jaar geleden 

nooit dacht dat ze ooit wereldtopniveau 

zouden hebben, en nu kom ik die mensen 

tegen op de pgA tour en op topwedstrijden. 

Blijf hard werken en keep fighting.’

Kevin Hesbois: mijn deelname aan de ‘kLm 

Open’ (european Tour) zal ik nooit vergeten. 

Ik had nog vier holes te gaan en in mijn twee-

de ronde maak ik vier pars en passeerde ik de 

cut. dat waren twee onvergetelijke dagen.

Leslie Cloots: Bij de tweede ronde op de 

‘Annika’ in zweden speelde ik in de laatste 

flight. Op een gegeven moment stonden 

we op de afslag van een par 3 en sloeg 

het meisje dat eerste stond een shank (de 

bal wordt hierbij fout geraakt). ze was een 

beetje zenuwachtig maar niet verbaasd en 

sloeg daarna een tweede bal. kort daarna 

vinden we haar eerste bal nog en die slaat ze 

tot voren op de green. de vlag stond hele-

maal achteraan dus ze had nog een putt van 

ongeveer 28 meter, die ze recht de hole in 

krijgt! gelukkig maken ik en dat meisje nog 

een par, en daarna hebben we er eens goed 

om gelachen.

Laurence Herman: gedurende mijn carrière 

heb ik een aantal keer een hole-in-one ge-

maakt, maar eentje is me zeer goed bijge-

bleven. Tijdens mijn tweede jaar in Amerika 

op de eerste wedstrijd in florida, sloeg ik op 

een par 3 van 170 meter recht naar de hole. 

Aangezien de voorkant van de green uit een 

grote bult bestond, konden we de vlag wel 

zien vanop de afslag, maar de hole zagen 

we niet. mijn bal ging in de hole, maar ik 

besefte het niet tot we plots iemand heel 

hard hoorde juichen vanop de teebox. de 

meeste mensen hadden eerst niet door wat 

er gebeurde, tot iedereen besefte dat de bal 

in de hole zat! daarna barstte het feest dan 

echt los.

Hoe ziet een normale week er voor jou uit?

Thomas Detry: drie keer per week doe ik ’s 

morgens anderhalf uur aan fitness. Van 8u 

tot 13u heb ik les en in de namiddag train ik. 

’s Avonds moet ik dan studeren.

Thomas Pieters:  per week heb ik 12 uur les 

en dit verdeeld over 5 dagen. Om 13u heb 
Thomas Pieters

Kevin Hesbois
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ik gedaan met de lessen en in de namiddag 

train ik. minstens vier keer per week heb ik ’s 

morgens een workout.

Kevin Hesbois: een normale trainingsdag 

begint om 9.30u ’s morgens met een uur-

tje putten. Vervolgens warm ik wat op en 

speel ik 9 of 18 holes. daarna analyseer ik 

mijn ronde en train ik op de aspecten die 

oefening nodig hebben. Vooraleer ik vertrek 

moet ik ook minstens 45 minuten werken 

aan mijn kort spel en ten slotte werk ik nog 

30 tot 45 minuten aan mijn fysieke conditie.

Leslie Cloots: Ik zit op de Topsportschool in 

hasselt. Op maandag trainen we daar niet 

op golf, maar is het een gewone schooldag. 

dinsdag, woensdag en donderdag trainen 

we wel en vrijdag hebben we twee uur les en 

conditietraining. mentale training hebben we 

meestal op dinsdagochtend. In het weekend 

speel ik wedstrijden of train ik op mezelf.

Laurence Herman: In een normale trai-

ningsweek doe ik iedere ochtend en avond 

stabilisatieoefeningen, doe ik ook minstens 

vier keer een bepaalde conditietraining en 

elke dag heb ik een golftraining. wel zorg ik 

ervoor dat ik iedere week de nadruk leg op 

een bepaald onderdeel van mijn golfspel.

Welke doelen heb je nog voor de 

toekomst, op korte en lange termijn?

Thomas Detry: Op korte termijn wil ik mijn 

vier jaar op de universiteit van Illinois zo goed 

mogelijk afmaken, met een mooi diploma als 

resultaat. Ook wil ik goede prestaties behalen 

op de college wedstrijden hier in de Verenig-

de Staten, maar ook in europa. Op lange 

termijn wil ik, afhankelijk van mijn golfni-

veau, professional worden en is het mijn 

droom nicolas colsaerts op te volgen 

op de ‘european Tour’ en de ‘pgA Tour’. 

Ook zou ik erg graag deelnemen aan de 

Olympische Spelen.

Thomas Pieters: graag zou ik nog een 

‘ncAA national championship’ winnen 

en zou ik graag full time op de ‘pgA Tour’ 

spelen.

Kevin Hesbois: Op korte termijn wil ik 

graag in de top 2 belanden bij de amateurs 

en wil ik minstens een vaste kaart op de 

‘Alps Tour/epd Tour’ voor 2014. Op lange 

termijn wil ik graag de ‘european Tour’ of de 

‘pgA Tour’ winnen, en tegen 2013 deeltijds 

of voltijds op de ‘challenge Tour’ spelen.

Leslie Cloots: eind december en begin janu-

ari speel ik de ‘doral’, de ‘Orange Bowl’ en 

de ‘Annika’ dus op die wedstrijden wil ik ze-

ker goed scoren. Ook wil ik de techniek van 

mijn swing en putting verbeteren. Op lange 

termijn wil ik een diploma Business behalen, 

goede resultaten boeken in college golf en 

steeds blijven verbeteren.

Laurence Herman: Op korte termijn is mijn 

grootste doel het behalen van de full-tour 

card op de ‘Ladies european Tour’. Op het 

einde van het jaar speel ik de ‘Qualifying 

School’ waar ik mijn kaart kan behalen. Op 

lange termijn zou ik heel graag klaar zijn 

voor de Olympische Spelen in 2016, maar 

mijn grootste droom is toch wel om ooit een 

major te winnen.  r

Laurence Herman
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De olympische prestaties van Usain 

Bolt en Michael Phelps zijn nog goed in 

ieders geheugen gegrift. Maar de VVG 

staat al verder, want die kijkt immers al 

vol verwachting uit naar de Spelen van 

2016 en 2020, waar golf voor het eerst 

sinds 1904 terug op de olympische agen-

da staat. En samen met heel wat spelers, 

deelt de VVG een erg grote olympische 

ambitie. 

VVG topsportpiramide
In 2010 werd de VVg door Bloso erkend als 

topsportfederatie, waardoor er vanuit Bloso 

extra financiële ondersteuning verworven 

werd om talentvolle spelers te helpen bij de 

uitbouw van hun carrière. maar laten we 

eerst schetsen hoe de VVg topsportpiramide 

in elkaar zit. het principe is eenvoudig: vanuit 

een brede basis van jonge golfers – kids (6-

12 jaar) en pre-miniemen (12-13 jaar) – wor-

den talentvolle spelers begeleid naar de top. 

Op basis van leeftijd, spelniveau en ambitie 

kunnen zij, via de trainingsgroepen future 

Vlaanderen, jong Vlaanderen en Selectie 

Vlaanderen doorgroeien naar Top golf 

Vlaanderen. 

het TgV- of 18+programma ontstond 2 jaar 

geleden om topamateurs en jonge professi-

onals de nodige ondersteuning en omkade-

ring te bieden op weg naar hun olympische 

droom. In de topsportpiramide staat de 

speler steeds centraal. hierbij is een goede 

samenwerking tussen de VVg, de club, de 

privé pro en de andere federaties - zoals 

kBgf en pgA - zeer belangrijk.

de VVg laat niets aan het toeval over en 

geeft begeleiding van kids tot Topgolfer om 

dé ultieme olympische ambitie en golfdroom 

waar te maken!

Kids Trainingen
elk jaar wordt een 40-tal jeugdspelertjes (6-

12 jaar) geselecteerd om deel te nemen aan 

enkele VVg trainingsdagen. Op een speelse 

en technisch onderbouwde manier wordt er 

getraind op de verschillende aspecten van 

het golfspel. Ook wordt toegewerkt naar de 

wedstrijden van de ‘VVg kids Tour’ en ‘Scapa 

kids Tour’. deze wedstrijden staan open 

voor elke -10jarige die in het bezit is van een 

baanpermissie.

Regionale Trainingen en 
VVG Jeugdstage
een 50-tal jongeren (12-18jaar), onderver-

deeld in de trainingsgroepen preminiemen, 

future Vlaanderen en jong Vlaanderen, 

krijgt op basis van Skills en drills-testen 

een tiental trainingsdagen aangeboden. 

deze testen meten alle golftechnische 

vaardigheden en laten de VVg coaches toe 

te werken op de zwakke punten van de 

speler. Om opgenomen te worden in deze 

De VVG kijkt uit 
naar de Olympische Spelen 
van 2016 en 2020

Figuur 1: De VVG Selectiegroepen
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groepen, dien je vooral deel te nemen aan 

de wedstrijden van de ‘kids Tour’, ‘junior 

Tour’ en/of ‘federal Tour’. jaarlijks stuurt de 

VVg ook haar beste leerlingen, jonger dan 

16 jaar, op winterstage naar Turkije, waar 

zij een week lang in optimale trainingsom-

standigheden begeleid worden. de trai-

ningsgroep Selectie Vlaanderen bestaat uit 

spelers die reeds in het ‘Belgian Team’ of in 

de Topsportschool zijn opgenomen of hier 

dicht bij aanleunen. de speler krijgt vooral 

ondersteuning om zijn eigen begeleiding uit 

te bouwen.

Topsportschool 
Aan elf talentvolle jongeren wordt in de has-

seltse VVg Topsportschool de kans gegeven 

om golf te combineren met hun studies. het 

motto van de Topsportschool is dan ook: 

‘golf én Studie alle kansen geven’, waarbij 

de leerlingen intensief begeleid worden door 

vakmensen.

Aan de hand van een topsportstatuut kan 

je toegelaten worden tot de VVg Topsport-

school, en dit wordt uitgereikt door een se-

lectiecommissie bestaande uit Bloso, VSf en 

het BOIc. de aanvraag moet hierbij voldoen 

aan bepaalde selectiecriteria, die je kunt 

terugvinden op www.golfvlaanderen.be.

Internationale wedstrijden
de VVg heeft ook een internationale 

kalender, met als doel onze jonge talenten 

ervaring te laten opdoen. een aantal klassie-

kers hierbij zijn: de ‘Throphée des régions’ 

(frankrijk), de ‘Toxandria junior Open’ (ne-

derland) en de ‘Luxemburg Amateur Open’. 

Tweejaarlijks ontvangt de VVg ook een 

uitnodiging voor ‘The junior British Open’ 

vanuit de r&A (‘The royal and Ancient golf 

club of St. Andrews’).

18+ omkadering – Top Golf 
Vlaanderen 
Top golf Vlaanderen is het 18+ programma 

van de VVg. na selectie op basis van ontwik-

kelingslijnen, kunnen 18+ talenten – die po-

tentieel hebben om ooit aan de Olympische 

Spelen deel te nemen – intensieve carrièrebe-

geleiding krijgen. 

naast collectieve trainingsmomenten, wordt 

er ook individuele financiële steun verleend 

aan Touring pro’s én amateurspelers. Ook 

spelers die studie en golf in het uS colle-

ge-circuit combineren krijgen ondersteuning. 

zo geeft de VVg financiële steun bij de 

begeleiding en keuze van het Scholarship, en 

nemen deze spelers deel aan de collectieve 

trainingen wanneer ze in België verblijven.  r
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Het gaat opeens zeer snel met je carrière. 

Wat heeft je veranderd?

Nicolas: midden 2008 nam ik de beslissing 

om mij volledig te focussen op mijn profes-

sionele golfcarrière. Samen met mijn mana-

ger en coach heb ik toen een duidelijke en 

veeleisende langetermijnvisie uitgewerkt. 

het was een enorme uitdaging, maar ik was 

vastberaden en had volledig vertrouwen in 

de bekwaamheid van mijn team. Ieder van 

ons heeft zich dan ook voor 100% ingezet. 

Ik ben nu dan ook wie ik altijd heb willen zijn 

en dat geeft me een enorm geluksgevoel.

Wat zijn je ambities voor de komende 

jaren?

Nicolas: de komende jaren wil ik eerst en 

vooral sterker worden en de majors goed 

leren spelen. het is dan ook mijn ultieme 

droom om ooit een major te winnen. de 

komende 15 jaar wil ik ook telkens deelne-

men aan de ‘ryder cup’ en wil ik belangrijke 

tornooien winnen. 

Wereldkampioen
Nicolas Colsaerts

Interview:

Nicolas Colsaerts is zowat de ambassadeur van de Belgische golfsport! Vooral dank-

zij zijn recente deelname aan de Ryder Cup geniet hij nu enorme bekendheid in ons 

landje. 

Nicolas is een 30-jarige golfprofessional, afkomstig uit Brussel. Als jeugdspeler won 

hij reeds verschillen wedstrijden, waaronder in 1996 de ‘British Junior Open’ en in 

1998 de ‘Dutch Junior International’. In 2000 ging hij met de winst lopen op de ‘World 

Travel Open’.

Net voor zijn 18 jaar werd hij professional en ging hij naar de Tour School. De daarop-

volgende jaren nam hij deel aan verschillende grote wedstrijden. Echter, zijn resulta-

ten waren wisselvallig, totdat hij in 2009 twee Challenge Tour evenementen won die 

zijn deelname aan de Europese PGA Tour in 2010 verzekerden.

In 2011 won hij voor het eerst een groot tornooi op de Europese PGA Tour met de 

‘Volvo China Open’. Hiermee was hij de eerste Belg in 37 jaar die een tornooi won op 

de Europese Tour. Iets later bood de Belgische PGA hem dan ook een erelidmaatschap 

aan.

In 2012 werd hij dan wereldkampioen matchplay. Mede dankzij deze titel en enkele 

andere ereplaatsen kreeg hij een wildcard voor de Europese Ryder Cup. Hierdoor was 

hij de eerste Belg die de kans kreeg om deel te nemen aan deze wereldcompetitie! 

De prestaties van Nicolas op de Ryder Cup werden dan ook massaal toegejuicht in de 

Belgische media.

‘ Succesformule: in jezelf blijven geloven. 
Met veel wilskracht kom je er wel.’
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Werk je al toe naar de Olympische Spelen 

in Rio?

Nicolas: uiteraard, al mijn werk zal bijdragen 

tot het behalen van een goed resultaat op de 

Olympische Spelen van rio. het behoort tot 

mijn doelstellingen. defileren onder de Bel-

gische vlag tijdens de openingsceremonie is 

altijd een droom geweest en de Olympische 

Spelen zitten in de familie. mijn grootvader 

heeft immers 2 keer deelgenomen.

Beschrijf eens een dag van het leven op 

de tour?

Nicolas: meestal sta ik dan op om 6u en 

train ik vóór en na de competitie. Ik speel 18 

holes, doe een half uur aan fysieke training 

en probeer zeker genoeg te slapen.

Je verdient goed je brood, maar je hebt 

ook heel veel kosten. Kan je ons een idee 

geven hoeveel een wedstrijd je kost? 

Nicolas: een wedstrijd brengt allerlei kosten 

met zich mee: het vliegtuig, de transportkos-

ten, hotels, de catering, de caddy, coaches, 

… Op de europese Tour is het budget over 

de 150.000 euro.

Je wordt continu genoemd als de ‘Bel-

gian Bomber’. Wat vind je zelf van die 

naam?

Nicolas: Ik wil niet alleen beschouwd wor-

den als een ‘long hitter’, aangezien dit 

onvolledig is. Ik heb immers het gevoel een 

zeer goed ijzerspel te hebben en een ster-

ke putting, maar de pers houdt van zulke 

bijnamen… Voor die verre slagen heb ik dan 

ook geen geheim. een goede coördinatie en 

coaching en een goed begrip van de golfs-

wing zijn belangrijk.

Besef je dat je een rolmodel bent gewor-

den voor jonge golfers?

Nicolas: het doet me plezier dat jonge golf-

spelers mij als inspiratiebron beschouwen. 

Ik herinner me dat ik 20 jaar geleden zelf 

naar de kampioenen opkeek, al heb ik zelf 

als kind nooit echt idolen gehad. Ik besefte 

immers al op jonge leeftijd dat je het in het 

‘ De Ryder Cup geeft een andere  
dimensie aan een golfer.’

‘ Er zijn twee soorten spelers: een speler 
die een major of Ryder Cup heeft ge-
speeld, en een speler die dit niet gedaan 
heeft.’
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leven zelf moet waarmaken. met dromen 

alleen kom je er niet…

Wat zou je een speler van 15-16 jaar aan-

raden die in je voetsporen wil treden?

Nicolas: Vanaf 12 jaar moet een junior op 

technisch vlak al sterk zijn: de grip en de 

stand moeten perfect zijn. met het ouder 

worden moet de speler uiteraard steeds beter 

worden en evolueren.  Ook is het belang-

rijk om de golfbaan te begrijpen en dat je 

leert scoren. en ik zou niet genoeg kunnen 

benadrukken dat een goede coach vinden 

essentieel is. een sterk team hebben is erg 

belangrijk om het ver te brengen.

Thomas Detry en Thomas Pieters wordt 

een mooie golftoekomst voorspeld. Wat 

is jouw advies voor hen?

Nicolas: ze hebben beiden een mooie 

toekomst voor zich. mijn advies is: focus op 

verbetering, neem de juiste beslissingen en 

laat je goed omringen. Blijf ook altijd in jezelf 

geloven.

Wat moet er in België of Vlaanderen 

gebeuren om toppers te creëren?

Nicolas: Ik zou vooral zeggen: de aanwezig-

heid van meer 18-holes banen, meer golfspe-

lers en een sportief onderwijs dat gericht is 

op topniveau. Ik hoop trouwens dat er ooit 

een ‘Belgian Open’ zal worden georgani-

seerd.

Er zijn een aantal nieuwe golfprojecten 

gelanceerd. Denk jij dat het beter is om 

zich te concentreren op de aanleg van 

volledige 18-holes banen, of eerder op 

golfscholen met goede oefeninfrastruc-

turen?

Nicolas: na drie maanden golfen, kan je 

als golfspeler op een 9- of 18-holes baan 

spelen. wereldwijd wordt er op 18-holes 

banen gespeeld, en er is voldoende plaats in 

Vlaanderen om nog verschillende banen aan 

te leggen.  r

‘ Eerst golfbanen, dan golfers. Het is ge-
makkelijker om een kerncentrale aan te 
leggen, dan golfbanen met al de nodige 
vergunningen.’
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Als je aan golf denkt dan denk je in de 

eerste plaats aan grote open ruimten. 

18 holes nemen inderdaad 50 tot 60 ha 

in beslag, maar er zijn nog andere opties, 

zoals een golfschool of een approach 

golf. Wist je dat een golfcentrum al kan 

op de oppervlakte van een voetbalveld?

Een 18-holes baan in jouw 
gemeente? 

doorgaans bestaat de ruimte die de golf-

baan (18 holes) zelf bekleedt, slechts uit 

een derde van de totale oppervlakte (50-60 

ha). de resterende twee derde oppervlakte 

komt in aanmerking voor natuurontwikke-

ling of recreatief medegebruik zoals fiets- en 

wandelpaden. een ruimte-investering die 

je dus heel wat return biedt. In de eerste 

plaats zal je gemeente heel wat toeristische 

aantrekking en bekendheid winnen. daar-

naast krijg je er op slag de grootste sport-

club van je gemeente bij. Studies bewijzen 

immers dat golfclubs steeds het meeste 

aantal leden hebben van alle sportclubs in 

die gemeente. maar het allerbelangrijkste 

element bij de aanleg van een golfterrein, is 

dat de gemeente 60 hectare open groene 

ruimte bewaart én vrijwaart van de steeds 

toenemende bebouwing en verstedelijking. 

zo garandeert je gemeente een groene zone 

voor de komende generaties. 

Is er nog behoefte?

‘de behoeftestudie golf’, opgemaakt door 

de toenmalige minister van Sport in 2004, 

toonde het al aan: een groei naar 60.000 

golfers in Vlaanderen is mogelijk, indien de 

golfontwikkeling voorzien kan worden (eind 

2012 waren dit er 34.000). Behoefte en 

vraag vanuit het publiek is er dus zeker. 

natuurlijk is het niet mogelijk in elke ge-

meente een 18-holes baan te voorzien, maar 

elke zichzelf respecterende europese stad 

beschikt over één of meerdere banen. 

Hoe begin ik eraan?

een 18-holes golfdossier wordt opgestart 

bij de Technische werkgroep van de Vlaam-

se regering onder leiding van Bloso. het 

onderzoek van deze Tw zal resulteren in de 

inkleuring met een ruimtelijk uitvoeringsplan, 

waarna bouw- en milieuvergunning aange-

vraagd kunnen worden. 

Een golfschool in jouw 
gemeente?
een golfschool is er specifiek op gericht om 

golfers op te leiden. deze centra zijn belang-

rijk voor het open karakter en om de popula-

risering van de golfsport te duiden. een dri-

ving range (oefenplaats) is ongeveer 250m 

lang en 50m breed. Op deze plek staan de 

golfers op één rij en slaan ze balletjes op het 

slagveld. Aangevuld met een oefengreen en 

enkele (korte) holes, is dit het paradijs om de 

golfsport te ontdekken en aan te leren.

Is er nog behoefte?

de laatste jaren kwamen er heel wat golf-

scholen bij, maar er zijn nog steeds regio’s 

waar golfontwikkeling welkom is. 

Hoe begin ik eraan?

een golfschool kleiner dan 8 ha kan 100% 

Een golfbaan in
jouw gemeente? 

Ja,het kan!
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binnen de bevoegdheid van een gemeen-

tebestuur ontstaan. Tussen 8 en 40 ha is de 

ruimtevoorziening de bevoegdheid van het 

provinciebestuur. 

Een approach golf in jouw 
gemeente? 
Alhoewel niet groter dan een voetbalveld, is 

dit type golfterrein nog een grote onbekende 

in Vlaanderen. Op deze beperkte oppervlakte 

is het immers mogelijk een 6-holes approach 

golf te voorzien. de holes, die ongeveer 30 

tot 50m lang zijn, zijn onmiddellijk toegan-

kelijk voor absolute beginners en bestaan 

meestal gedeeltelijk uit kunstgras (afslag-

plaatsen en greens). het concept heeft een 

lage onderhoudskost, waardoor het lage 

tarieven kan aanbieden. gezien de zeer 

beperkte oppervlakte is een approach golf 

ideaal om aangelegd te worden in recre-

atieve domeinen, sportcomplexen, naast 

sporthallen, enz.

approach golf is eigenlijk het echte minigolf: 

een golfterrein in het klein, met natuurlijke 

uitdagingen en hindernissen. de uitbating is 

sterk vergelijkbaar met een minigolf, alleen 

krijgt de speler hier twee (in plaats van één) 

golfstokken (een putter en wedge) en een 

balletje. 

Is er behoefte?

Voorlopig ligt er in Vlaanderen één approach 

golf (knokke). hier kunnen beginners me-

teen op het gras onze sport ontdekken. het 

concept is zeer populair bij de jeugd, gezien 

de korte afstanden. 

Hoe begin ik eraan? 

een approach golf is kleiner dan 8 ha. dit wil 

zeggen dat de gemeente 100% bevoegdheid 

heeft om in de aanleg te voorzien.  r
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golf gaat al meer dan 100 jaar verantwoord 

om met natuur en open ruimte. Bewijs 

daarvan leveren de verschillende zeldzame 

planten die enkel nog op golfbanen voor-

komen. wanneer golfterreinen op de juiste 

wijze worden aangelegd en onderhouden, 

is van verstorende effecten voor planten en 

dieren immers geen sprake. Bovendien werkt 

de aanwezigheid van open groene ruimtes, 

waar aan recreatie kan worden gedaan, voor 

de mens alleen maar stressverminderend en 

rustgevend.

maar er is meer. golfterreinen worden meer 

en meer als bufferzones of ecologische 

verbindingszones ingepland tussen woon-,

landbouw- en natuurgebieden of zelfs als 

volwaardige stadsparken erkend. Vaak 

krijgen onaantrekkelijke overgangsgebieden 

op deze manier een nieuwe bestemming 

en kan zich zo een stukje ‘nieuwe natuur’ 

vormen. zo werden er bijvoorbeeld 

voormalige stortplaatsen vervangen door 

groene longen die voor een toename aan 

natuurwaarden in het landschap zorgden.  

zo ontstaan duidelijke win-win situaties, 

zoals bijvoorbeeld in Ieper Open golf, 

Spiegelven golf club genk en de Open 

golf van Brasschaat. 

Anderzijds leveren golfterreinen ook vaak 

een waardevolle bijdrage aan de instand-

houding van bestaande natuurlijke gebie-

den. zo is er bijvoorbeeld het golfterrein van 

de haan, waar nu nog zeldzame vegetaties 

voorkomen die in overige duingebieden 

verdwenen zijn. 

Ecogolf
Al sinds de oprichting van de VVg wordt er 

veel aandacht geschonken aan milieuproble-

matiek. daarvoor werd, uniek in de golf- en 

sportwereld, een specifieke commissie ruim-

telijke Ordening en milieu opgericht binnen 

de federatie.

de VVg heeft in het kader van haar ‘golf & 

milieu’-project het concept ‘ecogolf’ uitge-

werkt, dat als concept expliciet vermeld staat 

in het Vlaams golfmemorandum (Vlaamse 

regering 2003 en 2006). het golfmemoran-

dum is de wettelijke basis waaraan golfterrei-

nen moeten voldoen, zowel voor aanleg als 

uitbating. de VVg heeft hierin gedefinieerd 

wat ecogolfterreinen in de praktijk zijn. 

Via het programma ‘golf & milieu’ kunnen 

golfclubs hun respect voor het milieu aanto-

nen door het behalen van het milieulabel. de 

criteria hiervoor zijn opgesteld onder de vorm 

van een checklist, die de clubs in staat moet 

Golf en natuur 
al meer dan 100 jaar 

hand in hand
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stellen hun inspanningen op het vlak van 

milieu te meten en aan te tonen. het label 

kan verkregen worden na een onafhankelijke 

audit.

Ondertussen hebben meer dan 10 clubs het 

‘golf & milieu’-label. Twee daarvan zijn on-

dertussen ook internationaal erkend door de 

golf environment Organisation.  r

Wist u dat:
… de golfsport uniek is aangezien ze de natuur beschermt binnen haar eigen sportieve 

reglementen? 

Op een golfbaan worden de verschillende zones en hindernissen afgebakend met paaltjes. 

de denkbeeldige lijn tussen twee paaltjes bepaalt zo of de bal buiten is of niet. 

de kwetsbare gebieden in de natuur worden beschermd door specifieke groene grenzen. 

wanneer een golfbal in deze groene zone belandt, mag de speler de zone niet betreden en 

geldt de bal als verloren. wel krijgt hij hier geen strafslag, aangezien het om een regel gaat 

die speciaal werd ingeroepen ter bescherming van de natuur.

golfers en natuur gaan dus ook hier hand in hand!
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met het project golf met een échte handicap 

beoogt de VVg de integratie van mensen 

met een fysieke handicap in de golfsport 

d.m.v. golfinitiaties voor verschillende doel-

groepen: personen met een amputatie, 

doven, blinden, enz. ...

Via deze kennismaking met golf wil de VVg 

aantonen dat de golfsport toegankelijk is 

voor deze groepen. golf biedt immers vele 

mogelijkheden voor mensen die geen lange 

afstanden kunnen lopen, maar zich wel nog 

kunnen verplaatsen. Ook personen die reva-

lideren van een letsel kunnen door te golfen 

veel lichaamsperceptie en -controle terugwin-

nen. de zwaaibeweging doet immers beroep 

op essentiële vaardigheden, zoals coördinatie 

en evenwicht.

Samenwerking golfclub - centrum
dankzij de samenwerking tussen een (reva-

lidatie)centrum en een golfclub in de buurt 

krijgen de patiënten de mogelijkheid om op 

regelmatige basis te golfen, als onderdeel 

van hun revalidatie.

de club zorgt voor professionele begeleiding 

van de patiënten en bekostigt het project 

d.m.v. sponsoring en de organisatie van een 

jaarlijkse benefietwedstrijd.

u.z. pellenberg - winge golf & country club

zo is u.z. pellenberg een enthousiaste 

deelnemer aan het project. Op initiatief van 

dr. rens Busschots, die van bij het begin zijn 

schouders onder het project heeft gezet, en 

met steun van de provincie Vlaams-Brabant 

kent ‘golf met een échte handicap’ een 

groot succes bij de revaliderende patiënten. 

reeds  vanaf het laagste niveau oefenen zij 

met B-golfmateriaal in de sportzaal om de 

beweging en de basistechniek in te oefenen. 

wanneer de patiënt de nodige vaardigheden 

bezit kan hij verder oefenen op de grasvel-

den op het domein van het revalidatiecen-

trum. Onlangs is er zelfs een heuse green 

met kunstgras aangelegd om nog meer het 

echte golfspel te benaderen.

eén keer per maand verhuizen de patiënten 

naar winge golf & country club om met 

een golfpro verder te werken aan de verwor-

ven techniek. 

gezien het gunstige effect op de vaardighe-

den en het enthousiasme van de patiënten, 

wordt het project verder uitgebreid naar 

andere revalidatiecentra, zoals het Virga 

jesse ziekenhuis in hasselt en het nationaal 

multiple Sclerose centrum in melsbroek.

Paragolfer
enkele VVg-clubs beschikken ook over een 

paragolfer, een elektrische rolstoel met sta-

op-functie. deze is bedoeld voor patiënten 

die minder mobiel zijn omwille van paraple-

gie, mS, polio, musculaire dystrofie, enz…  

en biedt tal van mogelijkheden voor het 

uitvoeren van buitenactiviteiten zoals golf. 

Meer info
In samenwerking met de provinciale sport-

diensten en de Vlaamse gemeenschapscom-

missie worden dit jaar heel wat activiteiten 

georganiseerd rond ‘golf met een échte han-

dicap’. een overzicht van al deze activiteiten 

vind je op www.sportvanhetjaar.be  r

Golf met een
échte handicap
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Golfverzekering: met de federatiekaart 

geniet de golfer van een verzekering 

tegen golfongevallen. deze verzekering is 

wereldwijd geldig en dekt zowel burgerlijke 

aansprakelijkheid als lichamelijke ongevallen. 

Let wel op dat het steeds de homeclub is 

die aangifte dient te doen van een ongeval. 

Ben je dus aan het greenfeëen in binnen- 

of buitenland, dan moet je een officiële 

vaststelling laten opmaken en overhandigen 

aan je club. zij zorgen voor de afhandeling 

via de verzekeringsagent van de VVg.

I-pass: elke golfer kan een paswoord aanvra-

gen om in te loggen op zijn persoonlijke pagi-

na. Op deze pagina kan de golfer zijn handi-

cap opvolgen en wedstrijdresultaten bekijken. 

naargelang de mogelijkheden op jouw club 

kun je je er ook inschrijven voor wedstrijden. 

Op onze website www.golfvlaanderen.be 

vind je meer informatie hieromtrent.

Opleidingen tot jeugdmonitor en 
initiator: beide opleidingen worden aange-

boden om de clubs de mogelijkheid te bieden 

met gediplomeerde vrijwilligers initiaties 

B-golf of ‘golf op School’ aan te bieden. heb 

je een handicap van 18.4 of lager, dan kun je 

bij ons de opleiding initiator volgen (deadline 

inschrijving eind november). heb je minstens 

een handicap 36, dan kun je in jouw club 

alvast de jeugdmonitor opleiding volgen.

Informatie: via onze website, de nieuws-

brief en het golf Vlaanderen magazine blijft 

de golfer op de hoogte van alle VVg activi-

teiten en het belangrijkste golfnieuws.

Wedstrijden: 1) Op recreatief vlak biedt 

de VVg naast een mooi dames- en senioren-

aanbod, ook nog de Beker van Vlaanderen 

aan. deze wedstrijd bestaat uit een kwalifi-

catiewedstrijd in je eigen club waarbij je je, 

via een halve finale, kunt plaatsen voor de 

eindfase. jaarlijks strijden meer dan 4.000 

spelers voor deze begeerde finaleplaatsen. 

de finale is immers een jaarlijkse apotheose 

waar je als speler verwend wordt met eten, 

drank en een fantastische golfwedstrijd.

2) Op competitief vlak zijn er kampioen-

schappen voor kids tot Supersenior. deel-

nemen kan wanneer de golfer aan de juiste 

handicapcriteria voldoet.

Korting/voordelen met uw federatie-

kaart: via je federaal nummer krijg je 10% 

korting in de VVg webshop en 15% korting 

in alle officiële peak performance winkels. 

Surf regelmatig naar www.golfvlaanderen.be 

voor de laatste aanbiedingen.

Golf Vlaanderen magazine: Sinds maart 

2012 heeft de VVg een magazine in eigen 

beheer. elke golfer aangesloten bij één van 

de 54 Vlaamse clubs, ontvangt vier keer per 

jaar een exemplaar gratis in de bus. het golf 

Vlaanderen magazine brengt het nieuws van 

alle VVg activiteiten en van opmerkelijke 

internationale prestaties.

Digitale nieuwsbrief: de digitale nieuws-

brief wordt maandelijks verstuurd naar meer 

dan 30.000 mailadressen. Ontvang je deze 

nog niet? dan kun je je gratis inschrijven via 

www.golfvlaanderen.be. naast de klas-

sieke media is de VVg ook actief op sociale 

netwerksites. Ben je ook al fan van golf-

vlaanderen.be op facebook of Twitter?  r 

Wat biedt
de VVG de golfer?
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Altijd al eens willen proeven van de 

golfsport, of heb je ambitie om de 

nieuwe Nicolas Colsaerts te worden? 

Het kan, en het hoeft niet altijd veel 

geld te kosten. Er zijn immers golfclubs 

en materiaal beschikbaar naar ieders 

wens en budget, waardoor je als golfer 

zelf beslist hoeveel geld je spendeert 

aan deze fantastische sport!

De initiatie
Als je zin gekregen hebt om zelf eens een 

balletje te slaan, neem dan zeker deel aan 

een gratis ‘proevertje’ in een nabijgelegen 

golfclub. Op die manier ontdek je wat de 

sport precies inhoudt en of je talent hebt. 

Initiatiemomenten worden gehouden door 

talrijke clubs, en dit vaak op vaste momenten. 

In sommige clubs betaal je een kleine 

vergoeding, in andere is de kennismaking 

met de golfsport dan weer gratis. Vergeet 

ook zeker de jaarlijkse Start to golf-dag niet, 

die in 2013 zal plaatsvinden op 14 april. 

geïnteresseerden kunnen op die dag gratis 

een kijkje gaan nemen in een golfclub naar 

keuze en natuurlijk is er de mogelijkheid om 

zelf eens een balletje weg te slaan.

Het startpakket
heb je kennisgemaakt met golf en wil je de 

sport op een betaalbare manier verder ont-

dekken? dan kun je kiezen voor een startpa-

kket. Aan de hand van een lessenpakket kom 

je, individueel of in groep, in contact met de 

beginselen van golf. de club bepaalt hierbij 

de aard en het aantal van de lessen en je 

hoeft nog geen lid te zijn van een club. Ook 

het golfmateriaal is gedurende de lessen-

reeks aanwezig en tijdens die periode kun je 

gebruik maken van de faciliteiten ter plaatse. 

Afhankelijk van de club biedt men pakketten 

aan van lange of korte duur, iets prijziger of 

relatief goedkoop, ... Iedereen kan dus aan 

de hand van een zelfgekozen budget de 

golfsport aanleren.

Het lidmaatschap
na een oefenperiode kun je vervolgens het 

golfvaardigheidsbewijs of gVB behalen. 

hiermee toon je aan dat je zowel de kennis, 

als de nodige technieken van de golfsport 

onder de knie hebt. Ben je geslaagd? dan 

mag je de baan opgaan en ben je vanaf nu 

de trotse eigenaar van een handicap. deze 

is gelegen tussen 37 en 54, en laat je als 

starter toe te golfen op verschillende banen in 

Vlaanderen. nu rest je alleen nog het bepalen 

van je lidmaatschap. dit is niet zo duur als 

sommigen denken en je kunt zelf bepalen 

welk type het best bij jou past. heb je redelijk 

veel tijd om te gaan spelen en speel je vaak 

in je eigen club? dan word je het best ‘full 

member’ in je home club. full memberships 

Wat kost Golf
nu echt?

Tom en els zijn een jong koppel. Samen 

met hun zoontje van 5 jaar brengen ze een 

bezoekje aan de Start to golf-dag. na een 

dag golfpret besluiten ze zich in te schrijven 

met het hele gezin. Bovendien genieten ze 

op die dag van een mooie promotie.

pieter is een sportieve twintiger en doet 

verschillende sporten. hij golft enorm graag 

en kiest voor een greenfee lidmaatschap, 

zodat hij in verschillende clubs een balletje 

kan slaan.
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op 9-holes qualifying-banen zijn er vanaf 

600€; voor dit soort lidmaatschap in niet 

qualifying clubs betaal je een bedrag van 

400€. Voor de greenfee-golfer wordt vanaf 

2013 een nieuwe formule ingevoerd: de 

‘tweekleurige federatiekaart’. Via de club ben 

je met deze kaart aangesloten bij de federatie 

en wordt jouw handicap bijgehouden. zo 

kun je op recreatieve basis ‘greenfee-spelen’ 

en andere golfbanen ontdekken. deze 

lidmaatschappen bestaan al vanaf 110€.

eens in het bezit van het gVB, de handicap, 

het nodige golfmateriaal en het lidmaatschap 

in je favoriete club kan de golfpret beginnen! 

Het jeugdlidmaatschap
kinderen en jongeren genieten van een 

aangepast tarief en kunnen voor weinig 

geld onze leuke sport beoefenen. wist je 

trouwens dat de lidgelden voor kinderen 

goedkoop zijn in vergelijking met andere 

balsporten? Bovendien kunnen kinderen 

zowat in iedere golfclub ‘vrij’ lid worden 

d.w.z. dat de ouders dus niet verplicht 

lid hoeven te zijn alvorens een kind zich 

kandidaat stelt om lid te worden. golf is dus 

enorm toegankelijk voor deze doelgroep 

en de golfsport kan zeker concurreren met 

andere sporten!

 

Het materiaal
Als beginner zit materiaal vaak inbegrepen in 

het startpakket. een handschoen (10-15€) en 

een goed paar schoenen (sportschoenen) zijn 

wel geen overbodige luxe.

eens je de baan opgaat, schaf je je het best 

golfschoenen aan – deze zijn er vanaf 60€ - 

en heb je een tas en golfstokken nodig. 

deze kun je reeds aankopen vanaf 150€ voor 

een hele set. 

kortom: golf klinkt duurder dan het is!

Laat je goed informeren en neem 

zeker eens een kijkje op onze website 

www.sportvanhetjaar.be voor meer 

informatie.  r

* resultaten op basis van een enquête 

gevoerd bij alle Vlaamse golfclubs door de 

Vlaamse Vereniging voor golf. 20 van de 54 

clubs gaven respons.

Sonja is een sociale 50-er en wil van golf 

haar hobby maken. ze heeft veel tijd om te 

gaan spelen en kent reeds veel mensen in 

de nabijgelegen club. ze kiest voor het full 

member-lidmaatschap. 

mathias heeft een paar vriendjes op school 

die golf spelen. In het weekend gaat hij 

soms mee naar de golfclub en de sport lijkt 

hem erg leuk. zijn ouders beslissen dan ook 

dat hij mag beginnen met golf. Als kind 

geniet hij van het jongerentarief.

wist je dat… (*)

l …70% van de ondervraagde clubs een  

 gratis initiatie aanbiedt? 

l …90% van de ondervraagde clubs een  

 startpakket aanbiedt?

l… de gemiddelde prijs van een 

 startpakket 229€ is voor ongeveer   

 4,5 maanden? 
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BV-golfer
Karl Vannieuwkerke

Interview:

Karl Vannieuwkerke golft pas sinds twee jaar, maar beet zich vanaf zijn eerste slag 

vast in de sport. Naast golfer is hij sportjournalist bij Sporza en VRT, en mocht hij in 

september 2012 live verslag uitbrengen op de Ryder Cup.
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‘Ik probeer elke dag een golfclub in mijn 

handen te hebben’

Hoe ben je begonnen met golf?

Karl: dat was eigenlijk heel toevallig. 

Vroeger woonde ik dicht bij een golfclub, 

en als jongere ben ik daar al eens naar een 

opendeurdag geweest. maar ik speelde toen 

ook voetbal, tennis en ging vaak fietsen, en 

daarom ben ik toen niet begonnen met golf. 

Ongeveer 20 jaar later kwam alles terug: een 

producer in de Tour de france speelt golf, en 

tijdens de ronde had hij zijn golftas mee. zo 

ben ik die clubs dan ook wat gaan gebruik-

en, al beperkte zich dat in het begin vooral 

tot het spelen van korte slagen. Terug thuis 

ben ik dan bij een golfclub binnengestapt, en 

iets later ben ik gestart met een startpakket. 

dat is nu twee jaar geleden en vandaag heb 

ik handicap 11,2. Ik had niet gedacht dat het 

mij op zo’n korte tijd zó beet zou hebben. 

Je gaat ook regelmatig naar het buiten-
land. Gaan je golfclubs vaak mee tijdens 
die reizen?

Karl: dat hangt er vanaf. Als we met het 

gezin op vakantie gaan, staat dat vaak wel 

in het teken van golf. mijn kinderen spelen 

immers ook, en ook mijn vrouw is onlangs 

begonnen. de laatste twee weken van au-

gustus bijvoorbeeld zijn we op golfvakantie 

geweest. maar als ik in het buitenland zit 

voor het werk is golf spelen niet altijd mo-

gelijk natuurlijk. Ik probeer dat wel, en neem 

mijn golftas regelmatig mee. Tijdens de 

vorige Tour zijn we ongeveer 3 à 4 keer gaan 

spelen, maar op de Olympische Spelen en de 

ryder cup heb ik die kans niet gehad.

In het verleden beoefende je al verschil-
lende fysiek zware sporten; wat trekt je 
zo aan in golf?

Karl: het afbouwen van die zware fysieke 

inspanningen voel ik wel aan mijn lichaam, 

maar wat mij vooral aantrekt in golf is de 

competitieve uitdaging. Ik ben erg competi-

tief ingesteld en golf laat competitie toe op 

elk niveau, en als je geen wedstrijd speelt 

tegen iemand anders dan maak je er één van 

voor jezelf. Ik vind het handicapsysteem dan 

ook een ongelofelijke uitvinding! 

Is je handicap omlaag krijgen voor jou de 
grootste uitdaging, die competitie tegen 
jezelf?

Karl: nee, dat is voor mij niet de enige 

uitdaging, maar als ik competitie speel zit dat 

wel in mijn achterhoofd. wat ik vooral ontdekt 

heb is de rust, de rust die ik op mijn werk niet 

heb. je bent constant met allerlei zaken bezig, 

en als ik op de golfbaan ben zit mijn gsm in 

mijn golftas en heb ik nooit het gevoel dat ik 

eens moet gaan kijken of ik iets gemist heb. 

dat is wel een verademing voor mij.

Geeft golf je naast het relaxen ook de 
mogelijkheid om samen met het gezin te 
genieten van het spel?

Karl: dat is het grote voordeel van golf in 

vergelijking met andere sporten: je kunt het 

bijvoorbeeld spelen met de kinderen, zonder 

een deel van het spel te moeten inboeten. Ik 

speel mijn spel, en mijn kinderen spelen hun 

spel. het is een wedstrijd tegen elkaar, maar 

toch op ons eigen niveau. Als ik ga fietsen 

of lopen bijvoorbeeld dan kan mijn zoon niet 

mee want dan heb ik er zelf niet veel aan.

En hoe ga je ermee om als je zoon een 
slechte wedstrijd speelt?

Karl: Of ze nu een goede of een slechte 

ronde spelen, dat maakt niet uit voor mij. de 

juiste houding moet er wel zijn: ze moeten 

hun best doen en positief blijven. maar als 

ouder ben ik toch wel altijd zenuwachtig als 

de kinderen een wedstrijd spelen. Ik zal hen 

wel bijvoorbeeld nooit bijsturen als het over 

techniek gaat want daar ben ik zelf niet erva-

ren genoeg voor. dat laat ik over aan de pro. 

Hoeveel keer gemiddeld per week speel 
jij golf?

Karl: Ik probeer elke dag een club in mijn 

handen te hebben, al is het maar 5 minuten. 
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Bij ons op de boerderij heb ik vanachter een 

net gehangen en een afslagmat gelegd, 

en als ik pauze neem thuis ga ik soms even 

naar achteren en sla ik een paar ballen. Ook 

probeer ik elke week 18 holes te spelen, en 

als het lukt neem ik in het weekend deel aan 

competities.

Heb je zelf al mensen kunnen overtuigen 
om ook te starten met golf?

Karl: Ik merk wel, vooral dan na de ryder 

cup, dat ik op golfclubs meer kennissen 

tegenkom die zich komen inschrijven. maar 

spijtig genoeg is er nog altijd het elitaire 

imago van de sport waardoor de drempel 

om te komen golfen voor sommigen nog 

te hoog is. wel nemen we soms vriendjes 

van de kinderen mee naar de golfclub en 

sommigen daarvan starten ook met de sport. 

Als junior captain heb ik dan ook het concept 

‘bring a golfer’ georganiseerd voor de jeugd, 

waarbij de kinderen die golfen de lange 

slagen doen in een wedstrijd, en de niet-

golfende kinderen de korte slagen. Op die 

wedstrijd kwam toen veel respons. 

Wat zijn je persoonlijke doelstellingen op 
golf vlak?

Karl: Single handicap behalen is een doel-

stelling en graag zou ik alle banen in Vlaan-

deren eens gedaan hebben. maar ik ben 

eigenlijk erg tevreden met mijn huidige 

handicap, aangezien ik nog maar 2 jaar speel 

en begonnen ben op 40-jarige leeftijd.

Nicolas Colsaerts is momenteel zijn 
seizoen aan het afronden. Denk je dat 
door hem de mediahype rond golf op 
gang gekomen is?

Karl: Ik denk dat het daarvoor nog iets te 

vroeg is, maar natuurlijk was het moment 

om golf te promoten erg goed hé. Als je 

kan tonen aan de mensen dat er een Belg 

meedoet aan de ryder cup… de mensen 

gingen zich plots europeaan voelen door 

deze wedstrijd. 

Volg je zelf de internationale 
gebeurtenissen in de golfwereld?

Karl: ja, ik volg de internationale wedstrijden 

en uitslagen op de voet. er zijn zelfs al twee 

tv’s voorzien voor de golf: een op mijn bu-

reau en een op de slaapkamer! Van zodra ik 

aan mijn bureau zit staat de golf dan ook op. 

Vaak spoel ik ook terug en bekijk ik bepaalde 

slagen opnieuw… het is met andere woor-

den echt een microbe! 

Is er ten slotte een leuke golfanekdote 
die je is bijgebleven?

Karl: Ooit zag ik samen met mijn zoon een 

alligator naast de golfbaan, dat was wel 

even schrikken! maar één van de mooiste 

golfmomenten was zonder twijfel mijn aan-

wezigheid op de ryder cup. de laatste dag 

moest ik commentaar leveren, en de match 

met Tiger woods en nicolas colsaerts kon 

ik mee de baan op. dat was echt een leuke 

belevenis, en na de wedstrijd heb ik dan ook 

even kunnen napraten met onze Belgische 

trots.  r
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Adresseren: de opstelling van je lichaam 

en van de club ten opzichte van de bal vlak 

voor de swing.

Afslagplaats: de plaats waar je de eerste 

slag uitvoert op een hole, ook wel teebox 

genoemd.

Airshot: het missen van de bal bij een slag.

Amateur: golfer die geen geld verdient 

met golf en dus alleen voor zijn plezier 

speelt.

Albatros: drie slagen onder de pAr van de 

hole.

Backswing: onderdeel van de swing. de 

achterwaartse zwaaibeweging nadat de club 

vertrekt vanuit de beginpositie.

Birdie: één slag onder de pAr van de hole.

Bogey: één slag boven de pAr van de hole.

Bunker: hindernis gevuld met zand.

Caddie: iemand die je clubs draagt tijdens 

een partij golf.

Chip: kort en laag shot naar de green.

Club: 1) golfstok; 2) vereniging van golfers 

in clubverband.

Clubhandicap: handicap die binnen de club 

wordt toegekend aan startende golfspelers. 

deze ligt hoger dan de officiële handicap 36.

Divot: stukje gras dat wordt weggeslagen 

met een club. moet teruggelegd worden 

zodat het gat weer dicht is.

Double bogey: twee slagen boven de 

pAr van de hole.

Driver: de houten 1 of wood 1. met deze 

club sla je het verst.

Drop: de manier om de bal terug in het 

spel te brengen nadat hij in een waterhinder-

nis is terechtgekomen of onspeelbaar werd 

verklaard. 

Eagle:  twee slagen onder de pAr van de 

hole.

Etiquette: de gedragsregels bij golf.

Fairway: het korte gras dat tussen de 

afslagplaats en de green ligt.

Finish: eindpositie van lichaam en club bij 

de swing.

Fore: wat je roept als je bal een speler 

dreigt te raken.

Green: het deel van de golfbaan met heel 

kort gemaaid gras waar de vlag met de hole 

zich bevindt.

Greenfee: wat je betaalt voor een rondje 

golf op een golfclub waar je geen lid bent.

Greenkeeper: het onderhoudspersoneel 

op een golfbaan.

Bijlage:
Verklarende woordenlijst



45Sport

GVB: afkorting voor ‘golfvaardigheidsbe-

wijs’. je haalt het gVB wanneer je de golfre-

gels voldoende kent en je golftechniek goed 

genoeg is, zodat je de sport op een veilige en 

correcte manier kan beoefenen. 

Handicap: duidt het niveau van een speler 

aan. geeft aan hoeveel slagen hij boven de 

pAr mag spelen.

Hole: 1) het putje op de green waarin de 

bal moet gespeeld worden; 2) de golfbaan 

van tee tot green, een standaard golfbaan 

bestaat uit 9 of 18 holes.

Hole-in-one: in één slag je bal in de hole 

krijgen.

Ijzer: ijzeren club of ‘iron’ die gebruikt 

wordt voor de swing en het chippen. de 

ijzers worden onderverdeeld aan de hand 

van een nummer. elk nummer staat voor een 

andere loft.

Kort spel: de slagen op en rond de green.

Loft: hellingsgraad van het clubblad ten 

opzichte van de shaft. de loft zorgt ervoor 

dat de bal hoger en dichter of lager en 

verder zal vliegen bij eenzelfde zwaaibewe-

ging. Alle 14 clubs in een golftas hebben een 

verschillende loft. 

Longest drive: wedstrijd waarbij de 

speler die het verst kan slaan, wint.

Marker: 1) klein rond voorwerp (muntje, 

stukje plastic) waarmee je aanduidt waar de 

bal hoort te liggen op de green; 2) persoon 

die je score bijhoudt tijdens het golfspel.

Matchplay: wedstrijd tussen twee spelers 

waarbij diegene die het meeste holes wint, 

de wedstrijd wint.

Oefenswing: alvorens een échte slag 

op de bal te doen maakt een golfspeler een 

oefenswing om de zwaaibeweging die hij zal 

maken in te oefenen. hij doet dit steeds een 

halve meter achter de bal, om te vermijden 

dat de bal zou geraakt worden.

Oplijnen: met de voeten de juiste positie 

innemen ten opzichte van de bal, rekening 

houdend met de richting van het doel en de 

helling van het terrein.

PAR: afkorting voor professional Average 

result. dit is het aantal slagen dat een ge-

middelde professionele golfer nodig heeft op 

een bepaalde hole: pAr 3: 3 slagen, pAr 4: 4 

slagen of pAr 5: 5 slagen.

Pitch: korte, hoge slag die niet ver doorrolt 

na de landing.

Pro: afkorting voor golfprofessional. Iemand 

die zijn geld verdient door golfles te geven 

(teaching pro) of door wedstrijden te spelen 

(playing pro).

Putt: slag die je uitvoert met de putter op 

de green naar de hole.

Putter: speciale club met loft van 90° om 

de bal te laten rollen.

Scorekaart: kaart waarop de pAr, de 

moeilijkheidsgraad en de lengte van elke 

hole staat en waarop je je eigen score invult.

Shaft: het deel van de club tussen het 

clubblad en de grip.

Single Handicap: een handicap onder de 

10, die dus bestaat uit één cijfer.

Strafslag: extra slag die je moet tellen als 

je iets hebt gedaan wat niet correct was
volgens de golfregels.
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Strokeplay: spel tussen verschillende 

golfspelers waarbij de speler met het minst 

aantal slagen wint.

Sweetspot: het perfecte punt op je club-

blad om de bal te raken.

Swing: zwaaibeweging bij golf om de bal 

weg te slaan. de grootte van deze zwaaibe-

weging of de amplitude bepaalt het soort 

slag dat je maakt.

Tee: houten of plastic pin die gebruikt 

wordt om de bal op te leggen bij de afslag.

Teebox: zie afslagplaats.

Toppen: de bal aan de bovenkant raken, 

waardoor deze niet opvliegt.

Triple bogey: drie slagen boven de pAr 

van de hole.

Trolley: een trekkar met wielen waar de 

golftas wordt opgezet.

Vlaggenstok: stok waaraan de vlag 

hangt, zodat je kan zien waar de hole zich 

bevindt.

Wedge: club met veel loft om te chippen 

en te pitchen.

Wood: ‘houten’ club die gebruikt wordt 

voor de swing om grote afstanden af te 

leggen.
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