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IS GOLF VOOR JEUGD 
BOEIEND GENOEG?
GOLF IS EEN FANTASTISCHE SPORT. VINDEN DE GOLFERS ZELF. VEEL OUDERE 

GOLFERS VOORAL. MAAR IS HET BOEIEND GENOEG VOOR DE JEUGD? HET AANTAL 

JONGEREN DAT ZICH TOT GOLF VOELT AANGETROKKEN, LOOPT TERUG. MOETEN WE 

ONS ZORGEN MAKEN EN ZO JA, DOEN CLUBS GENOEG OM DIE ZORG WEG TE NEMEN?

N
ederland telt om 

en nabij 350.000 

geregistreerde 

golfers, maar nog 

geen vijf procent is 

jeugd (tot 21 jaar). 

Rekken we de grens van jongeren op naar 

30 jaar dan wordt die vijf nog geen tien. 

Ten opzichte van andere Europese landen 

heeft Nederland een van de laagste percen-

tages jeugdgolfers. En vijftigplussers zijn 

oververtegenwoordigd. Met het feit dat golf 

populair is bij de oudere bevolkingsgroep 

is op zich niets mis en er is ook nieuwe 

aanwas, maar niet heel veel van onderaf.

Wat houdt de jeugd tegen? Wordt de 

sport en ook de sfeer in de golfsport te 

veel gedomineerd door ouderen, zijn er 

te veel regeltjes en voelen tieners zich 

niet thuis of prettig op de golfbaan? 

Het is natuurlijk niet voor het eerst dat 

de vraag wordt gesteld waarom het aantal 

jeugdspelers eerder terug- dan oploopt.

GOLF.NL nodigde twee golfers van de nieuwe 

generatie (Nicole en Hidde) uit voor een  

ontmoeting met drie bestuurders van de 

Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 

(Coks, Pascale en Pamela), de oudste golf-

vereniging van Nederland die deze maand 

125 jaar jong is en door buitenstaanders 

vaak gezien wordt als bolwerk van tra-

dities en het oude golf. We discussiëren 

over de tegenstellingen, overeenkomsten 

en gaan op zoek naar oplossingen. 

Het beeld – als het al juist is – dat de Haag-

sche een stoffige, besloten club is, wordt bij 

aankomst behoorlijk onderuit gehaald. De 

Koninklijke Haagsche Golf & Country Club 

is geen onneembare of voor onbevoegden 

afschrikwekkende vesting. Ja, er is een 

slagboom, maar die zwaait vanzelf open. 

De gast wordt op voorhand vertrouwd. 

Op de drivingrange staat een jeugdlid in een 

spijkerbroek ballen te slaan. In een spijker-

broek. En daarmee overtreedt hij niet de huis-

regels. Iets verderop pakken twee kinderen 

in het gezelschap van hun vader de fiets. Ze 

hebben er net een les of training opzitten.

STELLING 1
Golfbanen stralen niet uit dat dit een plek 
is voor de jeugd. In clubhuizen is het vaak 
minder sfeervol, stil, anders dan bijvoorbeeld 
bij hockeyclubs.  Je hoort er geen muziek en 
jeugd kan er niet ongeremd plezier beleven.

Coks: “Wat bedoel je met plezier?” 

 
Hidde: “Het is vaak leger dan bij voetbal of 

hockey, maar niet minder gezellig. Misschien 

iets minder sfeervol omdat er minder jeugd 

Coks Bosman
Voorzitter van de Haagsche. Is sinds 
1972 lid van de club, die dit jaar 125 
jaar bestaat. Zelf een redelijke golfer, 
bij wie het plezier voorop staat. 

Pascale Roovers-Blom
Maakt deel uit van de jeugdcommissie 
van de Haagsche. Lid vanaf haar 
elfde jaar. Stopte op zestienjarige 
leeftijd omdat het spelen met 
ouderen niet zo aansprak. Maakt 
zich in de jeugdcommissie sterk 
voor doelgroepdenken. “Kinderen 
betrekken bij wat je bespreekt, 
uitnodigen voor vergaderingen. Meer 
mét dan over hen praten.”  

Pamela Rijks
Vergroeid met de Haagsche, lid 
van een vermaarde Nederlandse 
golffamilie. Broer Alan is een bekende 
baanarchitect. Bekleedde zelf al 
talloze functies in de golfsport, 
maakt deel uit van de commissie 
duurzaamheid van de NGF. 

Nicole van der Deen
Lid van de Golfclub Driene in Twente. 
Naar eigen zeggen met 30 jaar een 
van de jongste volwassen leden van de 
club. Speelt nu een jaar fanatiek, zit in 
de damescommissie en komt ook dit 
jaar voor het eerst uit in de competitie. 
Zet bijna alles opzij om veel te kunnen 
golfen. 

 

Hidde Fontein
Kwam op vakantie in aanraking met 
golf en komt niet uit een golfgezin. 
Inmiddels zestien jaar, fanatiek met 
golf bezig op Sluispolder en op weg om 
in elk geval een heel goede amateur 
te worden. Heeft één vriend in de 
klas die ook verslingerd is aan golf.
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is. Maar bij ons op Sluispolder heb ik niet het 

gevoel dat wij ons moeten inhouden. Hier bij 

de Haagsche is het allemaal wat statiger, maar 

dat vind ik ook wel weer mooi. Op onze club 

is er een bepaalde hoek voor de jeugd, daar 

liggen zitzakken en er staat limonade op tafel.”

Coks: “Wij hebben hier in het verleden 

ook aparte plekken voor jeugd gehad. 

Meerdere op de club. Als er behoefte aan 

is, ontstaat zoiets vanzelf. Om dat kunst-

matig op te tuigen, vind ik lastig.” 

Pascale: “We hebben het daar op de Haagsche 

uitgebreid over gehad. Wel of niet, heeft ook te 

maken met de ligging van de club. Je kunt hier 

heel anoniem rondlopen en veel gebeurt rede-

lijk uit het zicht van het clubhuis. Als je voor 

kinderen ook nog eens aparte plekken creëert, 

heb je bijna helemaal geen contact met elkaar. 

Wij zijn een familieclub. Ouders en kinderen 

vinden het ook leuk om hier bij elkaar te zijn. 

Soms hebben we veel kinderen over de vloer, 

op zondag bijvoorbeeld. Die zijn vrij om te 

bewegen. Voelen geen barrières. Door ze af 

te zonderen kan het ook verkeerd gaan.”

Coks: “Lazy Sunday is een familiebijeen-

komst hier, het stuitert en voetbalt door 

elkaar heen. Iedereen vindt zijn weg.”

Pascale: “Kinderen vinden het leuk om te 

rennen, om verstoppertje spelen. De oudere 

generatie is daar nu wel aan gewend, al 

zullen er best nog een paar dames zijn die 

daar iets van vinden. Maar voor de jeugd 

gelden ook bepaalde gedragsregels. Dit wel 

en dit niet en je zegt goedendag als je iemand 

tegenkomt. Je mag best in een spijker-

broek, maar niet één met gaten. Dat wordt 

bij de introductie allemaal besproken.”

Nicole: “Ik voel me bij veel clubs toch wat 

geremd. Misschien heeft dat te maken met 

Twente. In de Randstad heb je waarschijnlijk 

meer jeugd bij een golfclub, in het oosten 

kom ik toch nog wel regelmatig dat elitaire 

tegen. Waar de ouderen het bepalen. De eerste 

keer dat ik met vrienden een introductiedag 

bezocht, kreeg ik echt het gevoel dat je stil 

moest zijn. Mensen die niet weten dat dat 

allemaal wel meevalt, snappen het vaak niet 

en vragen zich al snel af of dit hen wel aan-

spreekt. De eerste indruk is heel belangrijk. Ik 

snap heel goed dat de etiquette bij golf hoort, 

maar ik was, toen ik vandaag witte sneakers 

aantrok, toch benieuwd wat ze daar op de 

Toen ik mijn witte 
sneakers aantrok, 

was ik wel benieuwd 
wat ze daarvan 
zouden vinden

  Hidde en Nicole vertegenwoordigen 
een relatief kleine groep in de golfsport 
in Nederland.
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Haagsche van zouden vinden. Maar niemand 

heeft er een opmerking over gemaakt.”

STELLING 2
Golf is een (te) dure sport. Dat schrikt ook te 
veel mensen af en ouders sturen hun kinderen 
om die redenen niet naar een golfclub. 

Coks: “Duur betekent in mijn ogen dat 

je ergens te veel voor betaalt. Met een 

lidmaatschap bij een golfclub kun je elke 

dag spelen. Als je het zo bekijkt en het 

vergelijkt met voetbal of hockey en je ziet 

hoe effectief je bezig bent, dan is golf niet 

duur. Het is veel geld. Ja, er zijn clubs waar 

je van tevoren geld moet inleggen. Ook 

hier. Maar dat is niet extreem. Het is nodig 

om bepaalde dingen in stand te houden.”

Nicole: “Ik werk fulltime en kan dus  

niet elke dag spelen. Ik laat er veel 

voor om het te kunnen betalen. Ik 

vind het wel een dure sport.”

 

Pascale: “Als ik kijk naar wat wij betalen voor 

dochters die hockeyen. Elk jaar een nieuwe 

stick, je betaalt nog eens tweehonderd euro 

per kind voor het zaalseizoen. Elk jaar nieuwe 

tenues. Dan nog het gezellige eten met elkaar. 

Elke sport betekent stiekem veel geld.”

Pamela: “Het jeugdlidmaatschap verschilt 

gelukkig behoorlijk van het senioren-

lidmaatschap. Maar als kinderen op een 

gegeven moment 18 jaar worden of 21, 

dan schrikken ze zich rot van de prijs-

verhoging en haakt er wel een aantal af.”

Hidde: “Die hockeysticks zijn prijzig, 

vrienden van mij leggen er al gauw een 

paar honderd euro voor neer. En die gaat  

één seizoen mee. Ik koop niet elk seizoen 

een nieuwe golfset of nieuwe clubs.”

GOLF.NL: “Zouden clubs kinderen van ouders 

die lid zijn, gratis moeten laten golfen?”

Coks: “Als je hen voor niks laat spelen, dan 

maak je het ze ook makkelijk om weg te 

blijven. Je hebt een bepaald commitment 

nodig en ook daar is de contributie voor.”

STELLING 3
Kinderen komen buiten familie om 
nauwelijks in aanraking met golf. Niet  
in de buurt, niet op school, weinig op  
televisie. Onbekend maakt onbemind.

Coks: “Ik denk dat je daar wel een punt 

hebt. Het is nu wel een stuk beter dan 

twintig jaar geleden, maar daar ligt nog 

een flinke uitdaging. Je moet kinderen al 

op scholen laten kennismaken. Bijvoor-

beeld bij voetbal- en hockeyclubs clinics 

geven aan het einde van het seizoen.” 

Pamela: “Die initiatieven zijn er wel. 

Het allermoeilijkste is om er een vervolg 

aan te geven. Vervoer is bijvoorbeeld 

een probleem. Kinderen hebben echt 

wel een leuke middag bij een kennis-

making maar als ouders geen lid zijn, dan 

is de drempel weer een stuk hoger.”

Coks: “Je hebt in buurten trapveldjes en 

basketbalpleintjes, maar golfen kun je alleen 

als je een club in je handen hebt. Het is niet 

zo makkelijk om dat in wijken te faciliteren.”

Je hebt een bepaald 
commitment nodig 

en ook daar is de 
contributie voor

  Pamela, Coks en Pascale van De Haagsche.  
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Veel slechthorenden ervaren echter een drempel 

bij het gebruik van hoortoestellen, waardoor extra 

klachten en problemen kunnen ontstaan. Marcel 

Kamps is business manager voor Lyric, een heel 

klein in-het-oor-hoortoestel dat is ontwikkeld door 

Phonak. ‘Vaak gaan mensen met gehoorverlies 

mooiste ontwikkelingen die ik heb meegemaakt’, 

vertelt Kamps. ‘Vooral omdat het de beleving 

van mensen met gehoorverlies daadwerkelijk 

anders benadert waardoor additionele 

gezondheidsklachten voorkomen worden. En niet 

onbelangrijk, het zorgt ervoor dat ontspannende 

activiteiten, zoals het spelen van 18 holes, echt 

ontspannen blijven. Zelfs in de drukte bij hole 19, 

kun je je medespelers goed verstaan. En niemand 

die ziet dat het is dankzij een piepklein hoortoestel.’

‘Lyric is meer dan   
 technisch vernuft’

Marcel Kamps
Business Manager Lyric

Wie denkt aan hoortoestellen zal niet 

meteen stilstaan bij het wonderlijke 

stukje techniek dat dit eigenlijk is. 

En waarschijnlijk al helemaal niet aan 

het positieve effect dat ze kunnen 

hebben op de fysieke en mentale 

gezondheid. 

— Advertorial —

pas jaren na de eerste klachten op zoek naar 

hulpmiddelen. Schaamte speelt daarbij een grote 

rol. En dat is jammer, want gehoorverlies kan op den 

duur ook leiden tot andere fysieke klachten.

Sinds de eerste ontwerpen van Lyric in 1999 is 

het toestel geëvolueerd tot een state-of-the-art en 

bijzonder functioneel hoortoestel. Behalve dat het 

een zeer natuurlijke geluidskwaliteit levert, heeft 

het hoortoestel meer voordelen, die bijvoorbeeld 

op de golfbaan goed van pas komen. Want doordat 

het toestel zo ver in het oor geplaatst is, heeft 

de drager geen last van hinderlijk windgeruis. 

Geluiden kunnen optimaal gelokaliseerd worden 

en communicatie tijdens een flight is dankzij Lyric 

optimaal. 

‘In alle jaren dat ik al in de hoortoestellen-

technologie werk, is dit misschien wel een van de 

Voor meer informatie of een vrijblijvende test 

www.probeerlyric.nl/golf

Phonak_adv_golf_190x117,5_03.indd   1 05-04-18   12:06

Nicole: “Ik heb met mijn ouders in het buiten-

land gewoond en daar maakte je op school via 

physical education kennis met bijna alle spor-

ten. In Nederland kennen we dat niet echt.”

Pamela:  “Je moet als kind gemotiveerd 

zijn om te gaan golfen. Wij hebben een 

jeugdlid dat hier meer dan een uur vandaan 

woont. Hij komt elke keer met openbaar 

vervoer en de fiets. Het is overigens niet 

zo dat de jeugd alleen lid kan worden als 

de ouders dat ook zijn. Maar je merkt 

wel dat het vaak via de ouders komt.”

Hidde: “In Amerika heb je golfbanen die je 

kunt vergelijken met bowlingbanen. Je gaat 

er met je eerste date naartoe of viert er je 

verjaardag. Dat is toch een leuke manier om 

met golf in aanraking te komen. Hier moet je 

wel een goede intrinsieke motivatie hebben 

om te gaan golfen. Ik weet nog dat toen mijn 

moeder me had aangemeld voor een proefles, 

ik eerst heel boos op haar werd. Ik dacht echt 

dat het een ouwelullensport was. Maar ik vond 

het bij de eerste keer heel leuk, al schaamde ik 

me er wel een beetje voor tegenover vrienden. 

Nu ben ik er trots op. Ik heb op school een 

vriend die ook golft. We praten er de hele dag 

over en rijden na school naar de golfbaan.”

Nicole: “Ik denk dat social media ook een 

grote rol kunnen spelen om golf populairder 

te maken onder de jeugd. Als je rolmodel-

len hebt die de jeugd aanspreken en die 

laten zien hoe leuk het is, helpt dat.”

STELLING 4
Golf is een moeilijke sport die je niet 
één-twee-drie leert. Dat helpt niet mee 
om jeugd over de streep te trekken.

 

Pascale:  “Er zijn veel mensen die 

zeggen dat golf geen sport is maar 

een spelletje. Dat is perceptie.”

Nicole:“Ik denk dat je hier ook regels en 

etiquette bij kunt zetten. De sport moet  

regels hebben, dat is superbelangrijk.  

Als die er niet zijn, is het geen leuk spel.  

Maar als ik me verplaats in de jeugd, dan  

denk ik dat zij het allemaal wel wat losser 

willen zien. En dat ouderen vooral over die  

etiquette niet zo moeilijk moeten doen.”

Pascale:  “Golf is lastig aan te leren. Ik 

herinner me een baan in Middelburg, 

waar je met je kind gewoon vanaf de 

Toen mijn moeder me 
had aangemeld voor 
een proefles, werd ik 

eerst boos op haar  
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150 meter paaltjes kon afslaan. Dat was 

hartstikke leuk. Zo’n grote baan is gewoon 

intimiderend. Wij proberen dat hier met de 

baantrainingen ook wel weg te nemen voor 

kinderen, maar het blijft een grote baan.” 

Nicole: “Je moet heel inventief met spel- 

vormen zijn om het voor de jeugd boeiend te 

houden. Maar het blijft lastig: de kinderen op 

onze club zijn kinderen van leden. De meesten 

haken rond twaalf jaar toch af en willen dan 

alleen nog maar voetballen of hockeyen.” 

Hidde: “Ik denk dat het ook erg afhankelijk 

is van hoe er met de jeugd wordt omgegaan. 

Op Sluispolder is het aantal jeugdleden 

de laatste jaren met tien, vijftien procent 

gestegen. En dat heeft veel te maken met de 

manier van lesgeven van een pro. Wij hebben 

er één die leuke spelvormen bedenkt als 

boter, kaas en eieren met putten, over een 

net heen chippen en nog veel meer dingen 

die het verrassend en speelser maken.”

Nicole:  “Golf is vaak niet de eerste sport 

voor kinderen. Het is misschien ook moeilijk 

concurreren met teamsporten, maar je kunt 

het zo organiseren dat het een teamsport be-

nadert. En daar spelen pro’s een grote rol in.”

Pamela:  “Ons beleid bij de Haagsche is dat 

we alleen maar groepslessen aanbieden. Bij 

de jongste jeugd doe je als team mee aan 

wedstrijden en behaal je als team een resultaat. 

In teamverband is het nu eenmaal leuker.”

Hidde: “Achttien holes lopen is voor kinderen 

heel zwaar, het is voor hen bijna een men-

taal afbrekende sport. Als je een score van 

vijftien slagen maakt op een lange hole, 

verlies je het plezier en stop je er mee.” 

Coks: “Je moet worden gegrepen door het 

spel. Ook als kind. En daar hoort het behalen 

C I J F E R S 
In juni 2016 telde Nederland 370.000 
geregistreerde golfers, van wie 
15.500 onder de 21 jaar en 1355 
onder de 10 jaar (1800 in 2014). In de 
leeftijdscategorie 11-20 jaar waren dat 
er 12.000 (14.500 in 2014). De groep 
tot dertig jaar vertegenwoordigde 8,5 
procent van aantal golfers in ons land.

van succes – de bal een keer perfect raken – 

bij. Als je niet wordt gegrepen, haak je af.”

Hidde:“Misschien moet je voor 

jeugd de holes groter maken zodat 

de kans op birdies groter wordt.”

Nicole:  “Je kunt best nadenken over een 

andere spelvorm voor kinderen. Je moet 

ze successen laten boeken. Ik maak nog 

te vaak mee dat ouderen vooral bezig zijn 

om de jeugd de regeltjes te vertellen.”

Pascale: “Het is best een ingewikkelde  

sport. Bij hockey hoef je er bijna niks voor 

te doen om de bal te raken. Mijn dochter  

kan op de golfbaan nog steeds drie 

airshots achter elkaar maken en ze is al 

drie jaar bezig. Dat is best frustrerend.” 

Coks: “Voor een kind dat niet volgroeid 

is, is golf misschien simpelweg niet zo’n 

heel leuk spel. Je moet oppassen dat je de 

sport daarop niet zodanig aanpast dat het 

elementaire ervan verdwijnt.  En dan doel ik 

op de kernbegrippen: je om elkaar bekom-

meren, je tegenstander respecteren en in zijn 

waarde laten, dat soort dingen. Dat maakt 

golf leuk en als dat naar de achtergrond 

verdwijnt, zou ik dat jammer vinden. Het 

onderscheidt golf van andere sporten.”

GOLF.NL: “Kortom, is het reëel  

om te denken dat we veel meer 

jeugd aan het golfen krijgen?”

Pamela:  “Daar is ons beleid wel op gericht.”

Coks: “Ik maak me geen grote zorgen.  

Ik heb veel vertrouwen in de intrinsieke aan-

trekkingskracht van de sport en dat het cijfer 

omhoog zal gaan. Het gaat met curves. Dat 

zie je ook in de VS. We moeten niet in paniek 

raken en de goede dingen blijven doen.”

Pamela: “Golf is een sport voor je hele 

leven. Je moet je blijven inzetten voor 

de jeugd en ervoor zorgen dat áls ze als 

kind afhaken, ze in elk geval op een latere 

leeftijd in de sport terugkeren.” 
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  Het is een stuk makkelijker om hockey te 
faciliteren midden in de wijk dan golf.  
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