
Over de NGF

De NGF is lid van NOC*NSF en heeft als doel 
de golfsport in Nederland te organiseren. 

Clubs zijn de leden. 

• Focus op jonge mensen tussen 25 en 50 jaar 
• Imago van golf veranderen 
• Meer vrouwen van elke leeftijd in golf 

• 1.000 greenkeepers  
• 1.500 golfleraren en -leraressen  
• Meer dan 3.500 vrijwilligers  
• 1.157 bestuursleden  
• Meer dan 200 scheidsrechters  
• Meer dan 400 werknemers op golfbanen   

425.000 golfers 
275 golfclubs 

NGF 

Ambitie NGF De Weerelt van Sport 

groeiende organisatie 

Grote groep van millennials vindt golf cool 

Utrecht 

55+ werknemers 

50.000 nieuwe golfers in 2021 

Topgolf & Olympische Spelen 
#TeamNLGolf 

Vierde sport 
in Nederland 

Activiteit in golf  

De NGF staat voor de Koninklijke Nederlandse Golf 
Federatie. De NGF telt zo’n 270 aangesloten verenigingen 
met 420.000 geregistreerde golfers en is daarmee 
na voetbal, tennis en vissen de vierde sportbond van 
Nederland. 

De NGF heeft een bestuur dat algemene leden-
vergaderingen organiseert, de clubs zijn de leden. Ook 
heeft de NGF commissies. De bestuurs- en commissieleden 
zijn vrijwilligers. In opdracht van het bestuur wordt het werk 
uitgevoerd door het federatiebureau. Er werken ruim 55 
mensen bij de NGF, van wie 46% vrouwen, op afdelingen als 
sportparticipatie, handicap & regels, duurzaam beheer & 
agronomie en marketing & communicatie. 

Deze mensen werken vanuit Papendorp, Utrecht, waar 
de NGF een pand deelt met vier andere sportbonden: 
Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), Nederlandse 
Ski Vereniging (NSkiV), het Watersportverbond en de 
Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo). Het idee is om van 
elkaar te leren en samen te werken over de grenzen van de 
eigen organisaties heen. 
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Strategie 

In haar Strategisch Plan 2021+ stelt de NGF zich primair de 
gezondheid van de golfsport op de (middel)lange termijn 
ten doel. Belangrijk daarbij zijn een goede leeftijdsopbouw 
en een evenwichtige in- en uitstroom van golfers. Ook 
wordt benadrukt dat er financieel gezonde golfbanen nodig 
zijn met voldoende capaciteit en een (lidmaatschaps-)
aanbod dat aansluit bij de behoeftes van verschillende 
golfers.* 

Is er dan reden om je zorgen te maken over de gezondheid 
van de golfsport in de toekomst? Ja. Eén van de grootste 
zorgen is dat de golfer steeds ouder wordt. In 2010 was de 
gemiddelde leeftijd van een golfer 49, begin 2020 was deze 
gestegen naar 54. In dezelfde periode is het aantal golfers 
in de leeftijdsgroep tussen 30 en 40 jaar met maar liefst 49 
procent gedaald en in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar met 
21 procent. Het aantal golfers in de leeftijdsgroep 70 tot 85 
jaar steeg daarentegen met 139 procent. 

Ook het aandeel vrouwen in de golfsport is aan het dalen. 
Het percentage vrouwen is momenteel 32 procent; in de 
leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar is dit slechts 26 procent.  

Als deze trend zich doorzet, zal de instroom van het aantal 
jonge en vrouwelijke golfers steeds verder dalen; jongeren 
en vrouwen kunnen zich wellicht niet meer identificeren 
met golfers, en de natuurlijke uitstroom zal blijven stijgen. 

Een andere zorg is dat uit onderzoek blijkt dat veel golfers 
geen passend clublidmaatschap vinden. Met name jongeren 
geven aan hun keuze voor een lidmaatschap voor zeker 
75 procent te baseren op gebruik: het aantal rondjes en 
het tijdstip waarop ze kunnen spelen. Dat zij hiervoor geen 
passende lidmaatschappen weten te vinden, maakt het 
moeilijk deze groep te binden en te behouden.

“De komende jaren richt de NGF zich onder andere op het aantrekken 
van vrouwen en ‘jongeren’ in de leeftijd van 25-50 jaar met campagnes 
en passende producten voor deze doelgroepen op golfclubs. De 
Solheim Cup is de kers op de taart, we presenteren vrouwengolf op het 
hoogste niveau, met een zeer toegankelijk en groots evenement.“ 

Danielle Wallet, marketing directeur NGF  

Jongeren baseren 
hun keuze voor een 

lidmaatschap voor een 
groot deel op gebruik

“

* Zie ook het bijgevoegde document Samen naar een gezonde golfsport 
Strategisch plan 2021+ (N.B.: dit document is opgesteld in mei 2021 en 
gebaseerd op cijfers van het moment van publiceren.)  

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie



Kansen

Golf is een gezonde buitensport in de natuur. De 
populariteit van golf is nog steeds groot en de 
demografische ontwikkeling in Nederland laat zien dat de 
komende tien jaar het aantal mensen in de leeftijd 30 tot 
45 jaar stijgt. Net als het aantal mensen in de leeftijd 60+. 
Dat biedt kansen; mensen van 30 tot 45 jaar kunnen voor 
een gezonde leeftijdsopbouw van de golfers in Nederland 
zorgen en de 60-plussers voor de ‘algemene’ instroom. 

Ook hebben de golfbanen en -clubs in de afgelopen tien 
jaar een verandering doorgemaakt. De participaties en 
entreegelden zijn min of meer verdwenen. Er is een groot 
besef dat clubs toegankelijk moeten zijn en het golfers naar 
de zin moeten maken. De golfer staat centraal. 

Daarbij zien steeds meer clubs het belang in van 
productdifferentiatie: verschillende lidmaatschappen 
die beter aansluiten bij de verscheidenheid aan 
wensen van de golfer. Veel clubs die een duidelijke 
lidmaatschapsdifferentiatie aanbieden, hebben een 
significant hogere groei in leden en omzet, plus verjonging 
ten opzichte van vergelijkbare clubs die vasthouden aan 
hun bestaande eenzijdige aanbod. 
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Aandacht voor de beginnende golfer 

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 5% van de golfers afhaakt, 
met name in de eerste twee jaar nadat hij of zij begonnen is 
met golf. Het is een bekend gegeven dat een golfer pas na 
gemiddeld vijf jaar geworteld is in de golfsport. 

Om die reden richt de NGF zich nadrukkelijk op de eerste 
vijf jaar van het golfleven van een beoefenaar in de leeftijd 
25 tot 50 jaar, uiteraard met bijzondere aandacht voor 
vrouwen. 

Daarvoor zijn twee producten in de markt gebracht: 
Golfstart en Open Golfdagen.

Golfstart is een platform dat golfclubs en -banen en 
de beginnende golfer bij elkaar brengt. Het is een 
initiatief van de NGF, NVG (Nederlandse Vereniging van 
Golfaccommodaties) en golfopleider PGA Holland.  Het 
doel is om beginnende golfers een goede introductie en 
een duurzame start in de golfsport te geven. Clubs en 
banen zetten hun beginnerscursussen op het platform; 
beginnende golfers kunnen deze kiezen en selecteren 
op onder andere afstand van hun woonplaats, datum en 
dagdeel. 

Veel beginners halen hun handicap (voorheen GVB) in 
één dag, worden slecht begeleid, hebben weinig contact 
met andere beginnende golfers en worden niet goed 
geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden om lid 
te worden van een club. Een goede start en integratie in 
de golfsport is om die reden ontzettend belangrijk om die 
beginnende golfer aan de sport verbonden te houden, ook 
na die eerste twee jaar. 

Eenzelfde platform is er ook voor mensen die gewoon eens 
willen kijken of de golfsport iets voor hen is. Mensen die op 
zoek zijn naar een laagdrempelige kennismaking met de 
golfsport kunnen op het Open Golfdagen-platform zoeken 
naar een gratis kennismakingsclinic bij hen in de buurt.
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Focus op vrouwen

Er is de NGF veel aan gelegen om in de nabije toekomst 
meer vrouwen en meisjes op de golfbaan te zien. Het doel is 
dat vrouwen zich welkom voelen in de sport en hun eerste 
stappen zetten op de golfbaan. 

De drempel om te gaan golfen is doorgaans hoger, maar 
zodra vrouwen eenmaal die eerste stap hebben gezet, zijn 
ze vaak snel gegrepen door de sport en vastberaden om te 
blijven spelen.  

Voor vrouwen is het sociale aspect van golf belangrijk. 
Samen leren golfen, vooruitgang boeken, lol en vooral: 
elkaar motiveren en aanmoedigen om vaker te golfen en 
steeds iets beter te worden. 

Om die reden hebben de NVG en NGF een concept 
ontwikkeld, ‘First Dates’, waarbij vrouwen worden 
uitgenodigd voor een laagdrempelige kennismakingsles bij 
een golfclub in hun buurt. Gedurende een halve dag krijgen 
deze vrouwen uitleg over de sport, krijgen ze les en gaan 
ze gezamenlijk lunchen, brunchen, dineren of borrelen. Na 
afloop wordt hen een zogenoemde Women’s Golf-cursus 
aangeboden. Een beginnerscursus van acht groepslessen, 
waarbij ook altijd ruim tijd wordt gereserveerd voor sociale 
interactie. 

Maar de NGF heeft haar doelen ook omgezet in grotere 
daden. In 2021 heeft de NGF voor de eerste keer het Big 
Green Egg Open georganiseerd, onderdeel van de Ladies 
European Tour. In juli 2022 werd dit toernooi voor het 
tweede jaar op rij gehouden op de Rosendaelsche Golfclub; 
in 2023 wordt het georganiseerd op de Hilversumsche.
 
En uiteraard zal de Solheim Cup in 2026 een grote impact 
hebben op het vrouwengolf in Nederland en zonder twijfel 
een katalysator zijn voor een positieve verandering in de 
sport.  

Als vrouwen eenmaal 
de eerste stap hebben 

gezet, zijn ze vaak snel 
gegrepen door golf

“

“Ik ben trots dat de Solheim Cup naar Nederland komt. Dit evenement 
draagt bij aan de NGF-strategie gericht op het aantrekken van meer 
vrouwen en verjonging in de golfsport. Dat wij een van de grootste 
vrouwensporttoernooien van de wereld naar Nederland hebben 
kunnen halen is fantastisch.”  

Caroline Huyskes, huidige en eerste vrouwelijke voorzitter van de NGF 
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Over GOLF.NL

21k

18k

1,2k

13k

volgers

volgers

volgers

volgers

8,8k

161k

200k

6k

volgers

abonnees

bezoekers (maandelijks)

luisteraars per podcast

350k gebruikers

App GOLF.NL  
• Digitale NGF-pas 
• Scorekaarten invullen 
• Handicap bijhouden 
• Starttijden boeken 
• Vrienden toevoegen en volgen 
• Awards winnen 
• 350.000 downloads 

GOLF.NL is hét platform voor golfend Nederland, voor 
iedereen die geïnteresseerd is in golf, voor beginnende en 
ervaren golfers.  

Op www.golf.nl kunnen zij onder andere terecht voor al 
het golfnieuws, informatie over golfregels, -uitrusting 
en -reizen en voor inspirerende verhalen over al het 
moois dat golf te bieden heeft. Ook vinden ze er talloze 
instructievideo’s. GOLF.NL beoogt een aansprekend 
communicatieplatform te zijn voor alle golfers, en heeft 
daarbij speciaal oog voor de jonge en vrouwelijke golfer, 
volgend op de NGF-strategie om meer jonge mensen en 
vrouwen aan het golfen te krijgen. 

Website, social media en YouTube
 
De website heeft 200.000 unieke bezoekers per maand 
en meer dan 160.000 mensen zijn geabonneerd op de 
nieuwsbrief.  Verder communiceert GOLF.NL via sociale 
media en heeft het een YouTube-kanaal met ruim 13.000 
abonnees. 
 

Podcast 

In een tweewekelijkse podcast ‘Podje Golf’ nemen 
GOLF.NL-redacteur Sietse Herrema en golfjournalist 
Gerard Louter hun luisteraars mee in de wereld van golf. 
Onderwerpen als het vermeende exclusieve karakter van 
golf, de mentale kant, beter worden op minder orthodoxe 
manieren en topgolf komen aan bod. Gemiddeld beluisteren 
per aflevering 6.000 mensen de Podje Golf-podcasts. 

App GOLF.NL 

In de app GOLF.NL staat de digitale NGF-lidmaatschapspas 
waarmee de gebruiker toegang heeft tot de meeste 
golfbanen in Nederland. Daarnaast kunnen golfers 
scorekaarten registreren, starttijden reserveren en hun 
golfprestaties bijhouden. Sinds de introductie in 2018 is de 

GOLF.NL-app bijna 350.000 keer gedownload.
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Wat is de Solheim Cup eigenlijk? We duiken in de 
geschiedenis en ontdekken wie de grondlegger is, hoe het 
format precies in elkaar zit, welke Nederlandse speelsters 
een rol hebben gespeeld en wie recordhouders zijn. 

De Solheim Cup is vernoemd naar Karsten Solheim, de 
grondlegger van het golfmerk Ping. Uit frustratie over 
zijn eigen prestaties op de green ontwierp de Amerikaan 
zelf een putter. Na dit eerste succesvolle ontwerp legde 
Solheim zich toe op het fabriceren van golfclubs. Het merk 
Ping groeide en Solheim sponsorde in de jaren tachtig en 
negentig veel toernooien op de LPGA-tour en individuele 
spelers en speelsters in Europa en de Verenigde Staten. 
Het was in die tijd dat hij de vrouwelijke tegenhanger van 
de Ryder Cup bedacht. Twee jaar na de eerste gesprekken 
hierover met de LPGA vond in 1990 de eerste Solheim Cup 
plaats op Lake Nona in Florida. Solheim maakte vijf van ‘zijn’ 
toernooien mee voordat hij in 2000 op 88-jarige leeftijd 
overleed.  

Prijzengeld: € 0 

Bij de eerste editie op Lake Nona stonden de acht beste 
Europese en Amerikaanse speelsters tegenover elkaar. De 
teamgrootte breidde zich uit tot 10 speelsters per team in 
1992, en tot 12 speelsters in 1996. Langzaamaan kreeg het 
evenement steeds meer media-aandacht en meldden zich 
andere grote sponsoren. In minder dan een decennium tijd 
werd de Solheim Cup in een van de grootste evenementen 
in de golfsport. 
 
Ondanks die prestige is er geen prijzengeld voor het 
winnende team en worden er ook geen individuele prijzen 
uitgereikt bij de Solheim Cup (net als bij de Ryder Cup 
overigens). Het enige dat uitgereikt wordt aan het winnende 
team is de Solheim Cup trophy, een indrukwekkende trofee 
van geslepen kristal die twee jaar later weer moet worden 
ingeleverd. Voor de individuele speelsters is er de eer om 
mee te mogen doen aan dit bijzonder toernooi en het 
plezier om voor de verandering hun sport eens te spelen in 
teamverband. 

De Solheim Cup

Anne van Dam in 2019
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Christel Boeljon in 2011

Om het jaar

Net als de Ryder Cup wordt de Solheim Cup om het jaar 
gespeeld, afwisselend in de Verenigde Staten en Europa. 
De wedstrijd vindt plaats in het jaar dat er geen Ryder Cup 
is. Lange tijd was dat in de even jaren, maar nadat de Ryder 
Cup als gevolg van de 9/11-aanslagen in 2001 een jaar 
verzet werd, schoof ook de Solheim Cup een jaartje op naar 
het oneven jaar 2003. De Ryder Cup bleef plaatsvinden in de 
even jaren en de Solheim Cup in de oneven jaren totdat er 
door Covid weer een Ryder Cup werd uitgesteld (van 2020 
naar 2021). 

In 2023 is er zowel een Ryder Cup (in Rome) als een Solheim 
Cup (nabij Marbella). Daarna zal de Solheim Cup weer in de 
even jaren plaatsvinden en de Ryder Cup in de oneven jaren. 
In 2024 wordt de Solheim Cup op de Robert Trent Jones 
Golf Club gehouden in de Amerikaanse staat Virginia. 

De Solheim Cup duurt drie dagen. Er worden 28 wedstrijden 
gespeeld, waarbij elke gewonnen wedstrijd 1 punt oplevert 
en een gelijkspel een ½ punt. Dit zijn de wedstrijden die 
gespeeld worden:

Dag 1:
in de ochtend 4 foursomes, in de middag 4 fourballs 

Dag 2: 
in de ochtend 4 foursomes, in de middag 4 fourballs 

Dag 3: 
12 singles

Samenstelling teams en wedstrijden 

Elk Solheim Cup-team bestaat uit twaalf speelsters. 
Hoe de teams samengesteld worden, verandert nog wel 
eens en is ook verschillend voor het Europese en het 
Amerikaanse team. Aan Amerikaanse zijde worden voor 
het Solheim-team 2023 zeven speelsters geselecteerd via 
een puntensysteem – dus door punten te verdienen met 
overwinningen en top-20-finishes op de LPGA-tour en op 
basis van hun positie op de wereldranglijst. De overige drie 
speelsters worden gekozen door de USA Team Captain. 
Voor het Europese team worden twee speelsters gekozen 
via een soortgelijk puntensysteem, zes op basis van hun 
positie op de wereldranglijst en vier zijn ook zogenoemde 
captain’s picks. 

De regerend Solheim Cup-kampioen heeft in totaal 14 
punten nodig om de beker te behouden, terwijl het andere 
team 14,5 punten nodig heeft om het toernooi te winnen. 
In 2021 won team Europa op de Inverness Club in Ohio, 
waarmee de tussenstand 10-7 werd in het voordeel van de 
Verenigde Staten. 
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Nederlandse speelsters in de Solheim Cup

Eenentwintig jaar na de eerste editie verscheen een 
Nederlandse speelster op het toneel van de Solheim Cup. 
Christel Boeljon maakte in 2011 in Ierland deel uit van team 
Europa. Ze verloor haar foursome en fourball, maar won op 
de laatste dag haar single met 2 up en droeg daarmee bij 
aan een 15-13 overwinning van Team Europa. 

Acht jaar later werd Anne van Dam geselecteerd voor 
het Europese Solheim-team 2019, dat onder leiding van 
Catriona Matthew speelde op Gleneagles (Schotland). Dit 
werd een van de spannendste edities ooit. Op de laatste 
dag wist Van Dam haar single helaas niet te winnen, maar 
stelde uiteindelijk de Noorse Suzann Pettersen in een 
zinderend slot de overwinning voor Europa veilig:  
14,5 – 13,5. 

Sinds de oprichting in 1990 is de Solheim Cup 17 
keer gespeeld. Amerika heeft 10 edities gewonnen, 
Europa 7. 

Laura Davies (Engeland) heeft namens Europa de 
meeste Solheim Cups gespeeld. Ze speelde mee in 
de eerste 12 edities van het toernooi (1990 – 2011). 

Van alle speelsters die ooit meededen heeft 
de Ierse Leona Maguire met 90% het hoogste 
winpercentage. Zij behaalde 4,5 punt in de vijf 
wedstrijden die ze speelde in haar eerste Solheim 
Cup in 2021. Maar knapper wellicht zijn de 
prestaties van de speelsters die vaker meededen 
en ook een hoog percentage haalden. Dat zijn 
onder anderen Charley Hull (5 keer meegedaan, 
winpercentage van 66% en Annika Sörenstam (8x 
meegedaan, winpercentage van 65%).

Facts & Figures 

Team Europa heeft tot nu toe golfsters gekend uit 
14 Europese landen. Het meest vertegenwoordigd 
is Zweden (12 speelsters met in totaal 59 
wedstrijden) en Engeland (14 speelsters met in 
totaal 50 wedstrijden). 

In alle 17 edities is er maar één hole-in-one 
gemaakt op de Solheim Cup. Deze eer viel in 2013 
te beurt aan Anna Nordqvist op de 17de hole van 
Colorado GC (zie foto hierboven).

Charley Hull heeft het record van jongste Solheim-
speelster ooit op haar naam staan, zij debuteerde 
in 2013 op 17-jarige leeftijd. 

Voor de Solheim Cup 2023 zijn de speelsters nog 
niet bekend. Wel weten we dat Suzann Pettersen 
de Team Captain is met Anna Nordqvist, Laura 
Davies en Caroline Martens als vice-captains. 
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Impact Solheim Cup op het Nederlandse golf 

De verwachting is dat de komst van de Solheim Cup naar 
Nederland en de lange aanloop ernaartoe een enorm 
positieve impact zal hebben op de golfsport en het 
imago van golf, en in het bijzonder op het vrouwengolf in 
Nederland. 

Het aandeel vrouwen onder Nederlandse golfers is al 
jaren ongeveer een derde. Het doel van de NGF, zoals 
geformuleerd in het strategisch plan 2021+, is om dit in 
2030 op 40% te krijgen. Een prestigieus en wereldwijd 
evenement als de Solheim Cup, met alle bijbehorende 
media-exposure, zal zonder twijfel bijdragen aan dit doel.  

Stip aan de horizon 

Alfred Levi, NGF-bestuurslid met de portefeuille Marketing 
& Communicatie en ervaren marketeer bij onder meer 
het Ahold Delhaize concern, vindt het fantastisch dat de 
Solheim Cup in Nederland wordt georganiseerd. “Het is 
een onderdeel van dat veel grotere traject om jongeren 
en vrouwen naar de sport te trekken. Je hebt zo’n stip aan 
de horizon nodig. De Solheim Cup werkt als een magneet 
en zorgt ervoor dat we ons de komende jaren met z’n allen 
blijven inzetten om het doel van meer jongeren en vrouwen 
te bereiken. De KNVB heeft iets vergelijkbaars gedaan 
om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten met de 
organisatie van het EK in 2017.” 

“Ik hoop dat het naast een geweldig topsportevenement 
vooral ook een heel gezellig en leuk evenement wordt 
met net als bij de Ryder Cup veel sfeer en gezang. Dat de 
mensen die golf nu nog zien als een wat saaie sport voor 
oudere mannen denken: goh, dat is totaal anders en veel 
leuker dan ik had gedacht.” 

Sponsors en ticketverkoop 

Zo’n groot evenement organiseren is niet gratis, maar Levi 
voorziet daar geen probleem in: “Het is het geld dubbel 
en dwars waard. We denken dat we voor een groot deel 
uit de kosten kunnen komen door sponsorinkomsten en 
de verkoop van tickets. Er zijn genoeg partijen bereid het 
evenement te financieren.” 

In 2026 verwacht de NGF maar liefst 100.000 bezoekers uit 
ruim 35 landen, gebaseerd op de toeschouwersaantallen 
van voorgaande Solheim Cup-edities. Een droomscenario 
zou zijn als die bezoekers ook een Nederlandse speelster 
in actie zullen zien. Een rolmodel voor alle Nederlandse 
(potentiële) golfsters, zoals eerder Christel Boeljon en Anne 
van Dam dat al waren.  

Ik hoop dat de mensen 
die golf nu nog zien 

als een wat saaie sport 
denken: goh, dat is 

totaal anders en veel 
leuker dan gedacht

“
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Media-exposure 

De Solheim Cup zal voor een gigantische media-exposure 
zorgen. In 2019 (Gleneagles, Schotland) werden er 859 
uitzenduren aan de Solheim Cup besteed en volgden 4 
miljoen mensen de live uitzending van het evenement. In 
bijna 70 landen werden er online artikelen geschreven over 
de Solheim Cup, met een potentieel lezerspubliek van 3,2 
miljard. 

Maar de komende jaren zal ook in de aanloop naar het 
toernooi de media-aandacht voor vrouwengolf groeien. En 
met die aandacht zullen ontegenzeggelijk veel Nederlandse 
vrouwen geïnspireerd raken om te starten met golf of nog 
meer te gaan golfen. 

Solheim Cup

• 100.000 bezoekers uit 35 
verschillende landen 

• 859 uitzenduren 

• 4 miljoen kijkers naar live registratie 

• 70 landen met online artikelen 

• 3,2 miljard mensen als potentieel 
lezerspubliek 

“Met de Solheim Cup verwachten we 100.000 Nederlandse en 
buitenlandse sportliefhebbers aan te trekken. Het biedt een 
unieke kans om Nederland als sportland op de kaart te zetten en 
dit unieke evenement is een perfecte manier voor partners om in 
contact te komen met golf, vrouwensport en een van de grootste 
sportevenementen die Nederland ooit heeft georganiseerd.”  

Gordon Machielsen, directeur sales, sponsoring & events NGF 
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Nederland golfland

Cijfers

Wereldwijd 

Golf is een grote sport. In de wereld zijn er bij benadering 
39.000 golfbanen en 66 miljoen golfers waarvan 10,6 
miljoen golfers in Europa. In 2016 waren er nog 7,9 miljoen 
Europese golfers. De recente groei begon al voor de 
uitbraak van corona en versnelde gedurende de pandemie. 

Golfers in Nederland 

Ook in Nederland is golf een substantieel onderdeel van de 
sportcultuur. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is 
het een van de grootste sporten. Er zijn ongeveer 420.000 
geregistreerde golfspelers en 250 golflocaties. Daarmee 
staat Nederland in de top 20 in de wereld wat betreft aantal 
golfbanen. Nederland telt bijna 275 golfclubs. 

Vrouwen 

32 procent van de Nederlandse golfers is vrouw. Dat is meer 
dan in de meeste landen. Desondanks is een belangrijk doel 
van de NGF om meer vrouwen aan te trekken. Ook worden 
jongeren gestimuleerd de golfsport te ontdekken. Deze 
doelen zijn geformuleerd in het strategisch plan van de NGF. 

Golfleraren 

Nederland telt ongeveer 600 golfleraren (teaching 
professionals) aangesloten bij en opgeleid door de PGA 
Holland. Dit is de belangrijkste organisatie voor golfleraren. 
In totaal zijn er ongeveer 1.500 teaching professionals. 

Greenkeepers 

Het onderhoud van de golfbaan wordt uitgevoerd door 
professionele greenkeepers. Deze gespecialiseerde 
vakmensen dragen niet alleen zorg voor de spelonderdelen 
maar ook voor de natuur op de golfterreinen. Nederland telt 
in totaal ongeveer 1.000 greenkeepers.  

Nederlands golf in cijfers 

• 420.000 golfers 

• 250 golflocaties 

• 275 golfclubs 

• 1.500 golfleraren/-leraressen 

• 1.000 greenkeepers 
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Golfbanen en -clubs

Golflocaties 

De 250 golflocaties in Nederland variëren van kleine 
banen met negen korte holes tot grote complexen met 
meerdere banen van 9 of 18 holes. Op veel golfbanen is 
de horeca ook geopend voor mensen die niet golfen, zijn 
er vergaderfaciliteiten die door iedereen gebruikt kunnen 
worden en bevat het terrein openbaar toegankelijke routes, 
zoals fiets-, voet- en ruiterpaden. 

Golfbanen zijn onder te verdelen in duinbanen, bosbanen, 
heidebanen, polder- en weilandbanen en parkbanen. 

Geschiedenis 

Eind negentiende eeuw ontstonden in Nederland de eerste 
golfbanen. Deze waren meestal eigendom van de golfclub 
(vereniging) die op de baan speelde. De exploitatie was ook 
vaak in handen van die vereniging. Dit model is tot ongeveer 
1970 het meest gebruikelijk geweest. Daarna kwamen er 
ook zogenaamde openbare overheidsbanen zoals Oude 
Maas en Spaarnwoude.  

Exploitatie 

Bij verenigingsbanen is de vereniging eigenaar, huurder, 
erfpachter of pachter van de grond en exploiteert de baan 
voor de leden en loopt daarmee zakelijk risico. Dat betekent 
dat de leden in de vorm van contributie de middelen 
opbrengen die nodig zijn voor kapitaal- en rentelasten, 
eventuele pacht, beheer en onderhoud.  

Ook op commerciële banen is in het algemeen een 
vereniging de vaste bespeler van de baan, maar deze 
vereniging exploiteert de baan niet. 

Bernardus Golf, de baan waarop de Solheim Cup 2026 
gespeeld wordt, vormt daarop een uitzondering. Het is een 
commerciële baan zonder vereniging. Iedere golfer kan ‘lid 
voor één dag’ worden en gebruikmaken van alle faciliteiten 
die de golfbaan biedt.  

Internationaal gerenommeerde golfbanen  

Nederland heeft een aantal golfbanen die hoog op 
internationale ranglijsten staan en worden beschouwd als 
de wereldtop. Onder deze zijn Golf Club De Pan in Utrecht 
(een traditionele baan van architect Harry Colt) en De 
Kennemer Golf & Country Club in Zandvoort (de oudste 
linksbaan van Nederland, zie foto hierboven). 

Op dit moment is 
ongeveer de helft van de 
golfbanen in Nederland 

een verenigingsbaan 
en de andere helft 

commercieel

“

Nadat mede door de aanleg van deze openbare golfbanen 
de belangstelling voor de golfsport stormachtig was 
gegroeid, ontstond voor de aanleg en exploitatie van 
golfbanen ook belangstelling bij het bedrijfsleven. Dit 
leidde in de jaren tachtig tot onder andere de aanleg van 
de zogenaamde commerciële banen. Op dit moment 
is ongeveer de helft van de golfbanen in Nederland een 
verenigingsbaan en de andere helft commercieel.  
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Duurzaamheid

De Nederlandse golfwereld 
beheert ruim 10.000 
hectare. De eigenaren 
van de golfbanen dragen 
verantwoordelijkheid voor 
het onderhoud. Dit gebeurt 
al decennialang zo duurzaam 
mogelijk, met oog voor 
biodiversiteit en het milieu. 

In Nederland is golf van alle sporten pionier op 
het gebied van duurzaamheid. Clubs en banen 
zijn intrinsiek gemotiveerd om golfsport en 
natuurontwikkeling te verbinden. 

Golfbanen bestaan voor ongeveer 60% uit natuur. 

De golfsport heeft een internationaal 
duurzaamheidsprogramma - ‘GEO’ - dat clubs en 
banen helpt om bewust om te gaan met natuur 
en milieu en maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. 

Clubs die het GEO-traject en een onafhankelijke 
audit met succes doorlopen, ontvangen het 
GEO-certificaat: een internationaal erkend 
duurzaamheidskeurmerk waarmee ze aantonen 
dat ze op alle mogelijke gebieden verantwoord 
handelen en rekening houden met de natuur, het 
milieu en de omgeving. 

De NGF stimuleert dat Nederlandse clubs 
en banen het GEO-programma doorlopen 
en oogst daarmee succes. Anno 2021 zitten 
130 Nederlandse clubs in het GEO-traject en 
heeft Nederland ruim 100 banen met het GEO-
duurzaamheidskeurmerk. Dat is in aantal en 
procentueel meer dan elk ander land in de wereld. 

Golfbanen zijn dankzij GEO actief bezig met het 
verhogen van de biodiversiteit op hun terreinen. 
Ook de omgeving heeft daar baat bij: golfbanen 
vormen een link tussen omliggende gebieden met 
natuur. 

Door GEO worden banen toekomstbestendig. 
GEO dwingt clubs en banen om data en cijfers te 
verzamelen waardoor ze inzicht krijgen waar ze 
staan en wat voor verbetering vatbaar is. 

Duurzaamheid in de golfsport kan hardgemaakt 
worden. Met de data die via GEO verzameld 
worden, kan bewezen worden dat de golfsport 
verantwoordelijk omgaat met natuur en milieu en 
maatschappelijk verantwoord handelt. 

Vanzelfsprekend heeft ook Bernardus Golf het GEO-certificaat. 

Koninklijke Nederlandse Golf Federatie



Vrouwengolf in Nederland

In Nederland is de golfsport vrijwel vanaf het begin 
toegankelijk geweest voor vrouwen, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Engeland waar vrouwen nog lange tijd geweerd 
werden van de clubs. Zo wonnen de dochters van de grote 
promotor van golf in de begintijd, Aalbrecht Arent Del Court 
van Krimpen, het Nederlands Amateur Kampioenschap 
in 1907 en 1908. En al in 1926 was er een vrouwelijke 
voorzitter van een Nederlandse golfclub. Marguérite 
Christine barones van Heeckeren van Enghuizen stond 
aan de wieg van de Golfclub Enghuizen, later de Keppelse 
Golfclub. 

Cijfers 

Hoewel vrouwen altijd welkom zijn geweest in de sport, 
golfen er door de jaren heen beduidend meer mannen. Nu 
golfen er zo’n 135.000 vrouwen, dat is ruim 32% van alle 
golfers. In Europa komen we daarmee op de tweede plaats 
achter Duitsland. Ter vergelijk: in een groot golfland als 
Amerika ligt het percentage op 24%.  

In onderzoek van de NGF noemen vrouwen als belangrijkste 
redenen om te gaan golfen: lekker in de buitenlucht zijn, 
gezond en fit voelen en nieuwe mensen leren kennen. Als 
reden om te stoppen wordt genoemd dat het te veel tijd 
kost om golf te leren en beter te worden.  

Er zijn circa 50 vrouwelijke golfleraren (8,3%) en 10 
vrouwelijke greenkeepers in Nederland. Van de 182 
directeuren/eigenaren van een golfclub zijn er 40 vrouw, 
van de 219 voorzitters 27.  

Vrouwen die golfen zijn over het algemeen ouder dan 
mannen die golfen. Het leeftijdsverschil is 3,5 jaar. Bij 
nieuwkomers is dit verschil nog groter. Vrouwen die 
beginnen met golf zijn gemiddeld 9 jaar ouder dan mannen 
die voor het eerst een balletje slaan. 

Vrouwen die beginnen 
met golf zijn gemiddeld 

9 jaar ouder dan mannen 
die voor het eerst een 

balletje slaan

“

Nederlands vrouwengolf in cijfers 

• 135.000 vrouwelijke golfers 

• 50 golfleraressen 

• 10 vrouwelijke greenkeepers 

• 40 vrouwelijke directeuren/
eigenaren golfbaan 

• 27 vrouwelijke voorzitters golfclub 

• 55 vrouwelijke golfbaanmanagers 
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Tour-winnaars 

Europees topgolf begint serieus te worden in 1979, het 
oprichtingsjaar van de Ladies European Tour dat jaarlijks 
een serie golftoernooien voor vrouwen organiseert. In 1986 
wordt het Dutch Ladies Open als evenement toegevoegd. 
Er zijn vier Nederlandse speelsters die gewonnen hebben 
op de Ladies European Tour: Liz Weima, Christel Boeljon, 
Dewi-Claire Schreefel en Anne van Dam. 

Liz Weima won in eigen land het Dutch Ladies Open in 1994. Ze was de eerste Nederlandse vrouw die een 
toernooi van de Ladies European Tour op haar naam schreef.  

Christel Boeljon won vier keer. Twee keer in Turkije (2011 en 2012), de Australian Masters in 2012 en in eigen 
land het Deloitte Ladies Open in 2015 op The International, Badhoevedorp.  

Dewi Claire Schreefel schreef in 2014 het Helsingborg Open op haar naam.  

Anne van Dam is met vijf overwinningen op de Ladies European Tour de meest succesvolle Nederlandse 
golfster ooit. Ze won in China, Spanje, Australië in 2016, 2018 en 2019.  

Nederlandse inbreng Solheim Cup 

Christel Boeljon en Anne van Dam zijn de enige twee 
speelsters die hebben deelgenomen aan de Solheim Cup 
die sinds 1990 bestaat. Boeljon versloeg met het Europese 
team in 2011 de Amerikanen, Van Dam presteerde 
hetzelfde in een bloedstollende editie in 2019. 

Dewi Claire Schreefel, Christel Boeljon en Anne van Dam in 2015 
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Tijdlijn van golf in Nederland 

In dit jaar wordt op landgoed Clingendael de eerste golfbaan van Nederland aangelegd. De 
initiatiefnemer is de eigenaar van het landgoed, baron Van Brienen.

De pioniers in Nederland, onder aanvoering van Aalbrecht Arent Del Court van Krimpen, organiseren 
voor het eerst een nationaal kampioenschap, het Nederlands Amateur Kampioenschap voor heren. 
Vanaf 1906 wordt dit kampioenschap ook voor dames georganiseerd.  

Een eerste grote internationale overwinning: Nederland wint in Genève het European Ladies Junior 
Team Championship.  

Op 16 maart richten vier clubs het Nederlandsch Golf Comité op, de huidige NGF.

Golf groeit hard in Nederland. De NGF en PGA Holland introduceren het Golfvaardigheidsbewijs (GVB). 
Het doel hiervan is dat iedereen veilig en met plezier golf kan spelen en dat de sport op gezonde wijze 
verder kan groeien. 

De oprichting van de eerste Nederlandse golfclub: The Hague Golf Club (de huidige Koninklijke 
Haagsche Golf & Country Club.) In dit jaar verschijnt ook voor het eerst een artikel over golf in een 
Nederlandse krant. 

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telt het NGC (NGF) 16 clubs en 2.904 golfers. 

De eerste editie van het Dutch Open, het Nederlands Internationaal Open Kampioenschap, gespeeld 
op de toenmalige baan van de Haagsche. 

In Nederland ontstaat een nieuw verschijnsel: openbare golfbanen. In Brielle wordt de eerste openbare 
golfbaan van Nederland geopend, Kleiburg. In 1998 is de baan geprivatiseerd.

De Haagsche verhuist naar een nieuwe baan in Waalsdorp, in de duinen ten noorden van Den Haag. Het 
is de eerste 18-holesbaan van Nederland. 

Liz Weima is de eerste Nederlandse winnaar van het Dutch Ladies Open.

1889

1914

1986

1893
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Aan de vooravond van de 21ste eeuw telt Nederland 166 clubs en 144.000 golfers. 
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In Zuid-Afrika wint Nederland het WK voor amateurs (de Eisenhower Trophy). Het Nederlandse team 
bestaat uit Joost Luiten, Tim Sluiter en Wil Besseling. 

Anne van Dam is de tweede Nederlandse speelster die in de Solheim Cup voor het Europese team 
uitkomt. 

De NGF viert haar 100-jarig bestaan en krijgt het predicaat Koninklijk. 

Caroline Huyskes wordt de eerste vrouwelijke president van de NGF.

Rolf Muntz is de eerste Nederlander die een wedstrijd van de European Tour wint. Hij zegeviert in de 
Qatar Masters. In de jaren daarna boeken ook andere Nederlanders een zege op de European Tour: 
Maarten Lafeber (1), Robert-Jan Derksen (2) en Joost Luiten (6). 

Joost Luiten doet mee aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, Brazilië.

Christel Boeljon wint als eerste Nederlander een wedstrijd van de Ladies European Tour. Zij is later dit 
jaar de eerste Nederlandse speelster die uitkomt in de Solheim Cup. Boeljon wint later nog drie keer 
een wedstrijd van de LET. 

In dit jaar wordt de 100ste editie van het Dutch Open gespeeld. De winnaar is Sergio Garcia.

In China boekt Anne van Dam voor het eerst een zege op de Ladies European Tour. Later wint ze nog 
vier wedstrijden. 

Anne van Dam doet mee aan de Olympische Spelen in Tokio, Japan. 

Het tweejaarlijkse wereldevenement in vrouwengolf, de Solheim Cup, vindt voor de eerste keer plaats 
in Nederland.
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Contact voor pers en media 

De NGF hecht veel belang aan een goede, professionele 
relatie met de media. Het NGF-persteam stelt alles in 
het werk om een betrouwbare samenwerking met alle 
vertegenwoordigers van de pers te garanderen.  

Journalisten, redacteuren en PR-managers kunnen contact 
opnemen met de NGF of GOLF.NL via: media@ngf.nl. 

Daniël Rommens en Niki Wijnen helpen je graag om 
Nederland als golfland te ontdekken en je verder te 
informeren over de Solheim Cup 2026. 

Relevante links

• Golf.nl/solheimcup2026
• Bernardusgolf.com
• Solheimcup.com 
• Ngf.nl 

Rechtenvrije foto’s kun je hier downloaden:
• Images.approachthegreen.com/solheim2026

Daniël Rommens
Woordvoerder NGF
daniel.rommens@ngf.nl
+31 6 51665705

Niki Wijnen
PR & Campagnes
niki.wijnen@ngf.nl
+31 6 22995081
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