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1 | SPOTGOEDKOOP!
Vooroordeel: Golf voor kinderen is te duur.

Lidmaatschappen, equipment, greenfees, reizen... Je 

kunt jouw golfsport net zo duur of goedkoop maken als 

je zelf wilt. Maar één ding is zeker: golfen met kinderen 

is spotgoedkoop. Het kan al met leuke spelletjes in de 

huiskamer, achtertuin (zie de reportage in dit magazine 

op pagina 83 en verder), op midgetgolf-, pitch-en-putt- 

en par-driebanen (zie pagina 96 en verder), maar ook 

steeds meer clubs stellen zich met aangepaste lidmaat-

schapsvormen nadrukkelijk open voor de jongste leden.

Helemaal RAAK!: RAAK! biedt een lidmaatschap   

(25 euro per jaar) met voordelen en kortingen. De 

juniors van RAAK! hebben bijvoorbeeld gratis toegang 

tot de drivingranges van alle aangesloten locaties 

en mogen hier voor maar tien euro de baan in (met 

handicap of baanpermissie). Bovendien krijgen ze 

helemaal gratis een putter en bal zodra ze lid worden.

2 | 100% FUN
Vooroordeel: Golfen is saaaaaaaaaaai!

Of je nu op een open veld, op de oefengreen, in een 

bunker  of op de drivingrange staat, er bestaan talloze 

spel- en wedstrijdvormen om op een traditionele of juist 

onorthodoxe manier met golf bezig te zijn. Kinderen 

kunnen hier speciaal materiaal bij gebruiken, zoals de 

10 x RAAK!

kleine clubs van bijvoorbeeld USkidsgolf.com en het 

vermakelijke SNAG-materiaal (Starting New At Golf, 

Snaggolf.com). Informeer ook eens bij de lokale golfpro’s 

wat zij kinderen te bieden hebben; je zult versteld staan 

van de creatieve, speelse en onderhoudende jeugd-

programma’s die er in Nederland georganiseerd worden.

Helemaal RAAK!: Het hebben van plezier staat voorop 

bij alle jeugdactiviteiten van RAAK! Er zijn luchtkussens, 

spelletjes, teamwedstrijden, etc. Dit alles met muziek 

en ervaren begeleiders. Knappe ouders die hun kinderen 

na ruim twee uur vertier al mee naar huis krijgen!

3 | IEDEREEN KAN HET
Vooroordeel: Golfen voor kinderen is veel te moeilijk.

Golfen is knikkeren voor volwassen, wordt wel eens 

gekscherend gezegd. Kinderen kunnen echter net 

zo eenvoudig golfen als knikkeren want onze sport 

biedt ontelbare, eenvoudig te leren spel- en oefen-

vormen waar zelfs de allerjongsten plezier aan kun-

nen beleven. Voor de bezoekers van het KLM Open 

zijn de jeugdactiviteiten van De Golf Academie hier 

al een mooi en inmiddels vertrouwd bewijs van.

Helemaal RAAK!: Golf is ándere fun! Golf is wezenlijk 

anders dan hockey, voetbal en tennis, het zelf ervaren 

is anders dan je vooraf zou denken. Golf staat voor 

plezier, samen met je vrienden of je familie. Bij RAAK! 

DIT VOORJAAR LANCEERT DE NGF IN SAMENWERKING MET PARTNER ING PRIVATE BANKING EEN AMBITIEUS PROGRAMMA 

DAT DE NEDERLANDSE JEUGD OP EEN POSITIEVE WIJZE LAAT KENNISMAKEN MET DE GOLFSPORT. ZO WORDEN ONDER DE 

NAAM RAAK! TALLOZE LAAGDREMPELIGE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD VOOR KINDEREN VAN ZES TOT EN MET VEERTIEN 

JAAR. BENIEUWD? HIER ZIJN TIEN REDENEN OM OOK JOUW KINDEREN DE FUN VAN GOLF TE LATEN ERVAREN.

ZO LEUK KAN GOLF VOOR KINDEREN ZIJN!



5 3

J E U G D  GOLF.NL

Finette (13): “Voor hockey train ik meestal 
twee keer per week en heb ik in het weekend 
een wedstrijd. Ik heb dus weinig tijd voor 
andere sporten maar golf doe ik nu toch 
steeds vaker. Hoe beter je wordt, hoe leuker 
het is. Ik heb vorig jaar ook jeugdcompetitie 
gespeeld en ga dat dit jaar ook weer doen.”

Thomas (47, vader van Finette): “Bij de 
hockeyvereniging stond ze op een wacht-
lijst en we wilden toch iets doen. Toen ze 
zes was hebben we haar een paar lessen 
gegeven om te kijken of ze het leuk vond. 
Ze is lid geworden en is later ook gaan 
hockeyen. Teamsport vinden wij belangrijk, 
maar golf is perfect om ernaast te doen.”

staat voorop dat ieder kind, ongeacht talent of erva-

ring, lol beleeft aan de laagdrempelige activiteiten die 

vanaf mei overal in het land worden georganiseerd.

4 | JONG GELEERD = OUD GEDAAN
Vooroordeel: Alleen oude mensen golfen.

Voor iedere sport geldt dat hoe jonger je ermee  begint, 

des te meer profijt je er op latere leeftijd van hebt. Uit 

diverse onderzoeken blijkt bovendien dat als kinderen  

met de sport in aanraking komen, zij later ook echt 

gaan golfen. Het mooie van golf is dat je het je leven 

lang kunt beoefenen en dat jong en oud samen in 

de baan met elkaar een eerlijke en plezierige strijd 

kunnen  aangaan, zonder dat de winnaar van tevoren al 

vaststaat. Dat maakt golf, in tegenstelling tot bijvoor-

beeld tennis, hockey of voetbal, nou juist zo uniek.

Helemaal RAAK!: De belangrijkste doelstelling 

is om kinderen drie tot vier keer per jaar te laten 

deelnemen aan een RAAK!-activiteit en ze op deze 

manier enthousiast te krijgen. En te houden.  
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5 | EÉN CLUB, ÉÉN BALLETJE
Vooroordeel: Ik moet veel materiaal aanschaffen.

Toegegeven, er zijn volwassenen die er prat op gaan 

om over een volle golftas met de allernieuwste clubs te 

beschikken. Voortgestuwd op de modernste golfkar, 

pronkend in de hipste golfoutfit. Helemaal niets mis 

mee. Wie voor de eerste keer gaat golfen kan, ongeacht 

de leeftijd, met een paar (tweedehands) clubs al met 

veel plezier de bal richting de hole jagen. En snelle 

stappen in het leerproces maken. Dus golfen met een 

uitgebreid ‘wapenarsenaal’ mag, maar hoeft niet.

Helemaal RAAK!: De jonge deelnemers aan de 

RAAK! activiteiten hoeven helemaal geen materiaal 

aan te schaffen, want dat is ruim voorhanden. Het 

mag en kan overigens wel. Alle nieuwe juniorleden 

van RAAK! ontvangen een gratis putter en golfbal en 

kunnen met korting kindergolfclubs aanschaffen.

6 | GO TEAM!
Vooroordeel: Golfen doe je toch in je eentje?

Golf staat bekend als een individuele sport. Omdat je 

het – waar en wanneer je maar wilt – in je eentje kunt 

doen. Maar wie geeft je een high five als je een mooie 

birdie maakt? En met wie ga je de strijd aan en kun je 

lekker napraten? Golfen met vrienden, clubgenoten, 

collega’s of zomaar wildvreemden is veel leuker. Dat is 

misschien wel de belangrijkste reden waarom veel golfers 

aan club- en NGF-competities meedoen en soms hun 

hele leven dromen over deelname aan de Ryder Cup. 

Helemaal RAAK!: Gedeelde fun is dubbele fun. 

RAAK! denkt dat kinderen sneller enthousiast 

worden en langer blijven golfen als de sport op een 

onderhoudende manier in teamverband wordt aan-

geboden. Vriendjes en vriendinnetjes zijn daarom van 

harte welkom. Ook bij de RAAK!-jeugdkampen.

7 | LAGE DREMPEL
Vooroordeel: Golf is een elitaire sport.

Golf was misschien ooit een elitaire sport, maar die tijd 

ligt ver achter ons. Er zijn niet voor niets inmiddels meer 

dan 380.000 geregistreerde golfers in Nederland. Een 

aantal waar veel andere Europese landen met jaloezie 

naar kijken. Ondertussen wordt er door knappe golfkop-

pen hard gewerkt om onze sport (nog) toegankelijker, 

sneller en klantvriendelijker te maken. Daarbij staat de 

promotie van jeugdgolf hoog op het prioriteitenlijstje.

Helemaal RAAK!: Doet jouw kind mee aan de 

activiteiten van RAAK!, dan maakt het helemaal 

niets uit hoe hij of zij eruit ziet en wat hij of zij 

aanheeft. Wees gerust, ook het salaris en de auto 

van papa of mama speelt geen enkele rol.

Bart (14): “Ik was zeven toen ik voor het eerst met mijn 
vader mee naar de golfbaan ging. Eerst putten en chip-
pen. Toen ik acht was ben ik op les gegaan en kreeg ik 
mijn eerste golfsetje. Op mijn tiende vond ik het zo leuk 
dat ik echt serieus wilde spelen en beter wilde worden.”

Wandy (44, moeder van Bart): “Ik kan geen andere 
sport bedenken waarbij het zo makkelijk is om samen 
met je kinderen te spelen. Je hebt een handicap dus 
je hoeft je spel ook niet aan elkaar aan te passen. Ik 
zou eigenlijk wel vaker met mijn kinderen de baan in 
willen gaan. Als we op vakantie zijn zoeken we altijd 
een plek met golfbanen in de buurt. Dan staan we daar 
gewoon met zijn zessen als opa er ook bij is. Dat vind ik 
het leuke aan golf, dat je het met z’n allen kan doen.”
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8 | VOLOP DE RUIMTE
Vooroordeel: Golfbanen zijn niet ingericht op kids.

Steeds meer banen en clubs komen tot de ontdekking dat 

het stimuleren van jeugd- en familiegolf betekent dat je 

kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte moet geven. 

En ze merken dat, als ze dat doen, er meer leven in de 

brouwerij komt, zowel op de baan als in het clubhuis. 

Helemaal RAAK!: Door samen te werken met ba-

nen en clubs die jeugdgolf actief promoten, krijgen 

de RAAK!-juniors alle ruimte om zichzelf te zijn en 

om zich in eigen tempo volop te ontplooien! Daar 

hoort natuurlijk wel een lekker muziekje bij!

9 | HOE MEER, HOE BETER
Vooroordeel: De NGF is alleen geïnteresseerd  
in nieuwe Joosten en Christels.

Iedere sport heeft helden nodig. Rolmodellen aan wie 

de jeugd zich kan spiegelen en die zorgen voor meer 

leden. Aanjagende werking, noemen marketeers dat. 

Logisch dat de NGF veel aandacht besteedt aan de 

ontwikkeling van het topsportprogramma. Ondertus-

sen vind je meer talenten tussen honderd sportende 

kinderen dan bij slechts tien. Bovendien beseft de NGF 

dat sport voor kinderen ook vanuit een maatschap-

pelijk, sociaal en gezondheidsaspect hoge prioriteit 

verdient, om over de nieuwe instroom van leden bij 

de clubs maar te zwijgen. Dus hier geldt in alle op-

zichten: hoe meer sportende kinderen, hoe beter. 

Helemaal RAAK!: Talent of geen talent, golfen 

 is fun voor iedereen!

10 | GROTE AMBITIES
Vooroordeel: Kinderen en golf. Mooie ambities  
worden vast niet waargemaakt.

In Nederland golft slechts één procent van de sportende 

kinderen, tegenover bijvoorbeeld vijftien procent in Zwe-

den. Vanuit de ambitie meer en beter golf en het zeker-

stellen van een gezonde toekomst voor de hele golfwereld 

heeft de NGF in samenwerking met ING Private Banking 

een programma ontwikkeld dat de Nederlandse jeugd 

op positieve wijze laat kennismaken met de golfsport.

Helemaal RAAK!: Het RAAK!-programma kent 

ambitieuze doelstellingen: 25.000 leden in 2016, 35.000 

in 2017 en 50.000 in 2018. Daar heeft RAAK! de hulp van 

alle golfende ouders en clubs natuurlijk hard bij nodig.

Joey (11): “Ik golf nu twee jaar. Toen ik 
negen was heb ik handicap 54 gehaald. De 
eerste paar keer dat ik naar de golfbaan 
ging, was met papa. Ik vond het gelijk leuk 
en toen we bij ons op school een sport 
mochten uitproberen koos ik golf. Ik heb 
daarom best veel klasgenoten die golfen.”

Maarten (44, vader van Joey): “Vandaag 
spelen we voor het eerst samen een 
wedstrijd. Texas Scramble, net zoals 
bij de PGA Junior League. Dat is een 
initiatief van Tespelduyn waarin golf 
als teamsport wordt gepromoot. Het 
gaat op die dagen alleen om plezier.”
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WAT IS RAAK!?

Golf is ándere fun! Golf is wezenlijk anders dan hockey, voetbal 

en tennis, het zelf ervaren is anders dan je vooraf zou denken. 

Golf staat voor plezier, samen met je vrienden of je familie.

RAAK! richt zich op kinderen van zes tot en met veertien jaar, in 

eerste instantie kinderen van wie minimaal één ouder al golft. Doel 

is via deelname aan activiteiten jongeren een positieve  ervaring 

met golf te bieden en hen te stimuleren dit vaker te doen.

ACTIVITEITEN VOOR 2016

•  Groot kick-offevent tijdens de ING Private Banking Golf Week 

(20, 21 en 22 mei op The International, Amsterdam).

•  Drie tot vier grotere RAAK!-activiteiten onder andere tijdens de 

Olympic Experience (5 tot en met 21 augustus, strand Scheveningen) 

en het KLM Open (8 tot en met 11 september, The Dutch, Spijk).

•  RAAK!-jeugdkampen.

•  RAAK!-activiteiten georganiseerd op golfclubs.

DOE MEE MET RAAK!

•  Lidmaatschap: 25 euro per jaar 

•  Gratis RAAK!-putter + bal

•  Korting op RAAK!-golfclubs en -tas

•  Korting op activiteiten/jeugdkampen 

•  Gratis toegang tot drivingranges van deelnemende golfbanen

•  Voor tien euro spelen (in bezit van hcp/baanpermissie  

op deelnemende golfbanen)

•  Loyalty-voordelen voor iedereen die is aangesloten bij RAAK!

GOLFFUN VOOR JUNIORS

MEER INFO & AANMELDEN VIA  GOLFRAAK.NL

ALLES 
OVER 

RAAK!

  

KINDEREN DIE ZIJN  
AANGESLOTEN BIJ   

DE NGF KUNNEN  
GRATIS LID WORDEN 
VAN RAAK!, MET ALLE 

VOORDELEN VAN DIEN.


