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OPEN GOLFDAGEN 2020
Mei 2020 - oktober 2020

269 
OPEN GOLFDAGEN  

boekingen

28 
GOLFCLUBS

9,1 
BEOORDELING582 

OPEN GOLFDAGEN  
deelnemers



Deelnemers / boekingen per maand



Golfvereniging De Woeste Kop 95

Zaanse Golf Club 60

De Peelse Golf 55

Golfclub Vught 48

Golfbaan Landgoed Welderen 40

Golfpark Wilnis 39

Populaire golfclubs



Conclusie data onderzoek

Geen landelijke 
promotie door 

COVID-19

Minimale deelname 
in oktober

Golfvereniging De 
Woeste Kop het 

populairst!



68% 
Heeft de Open Golfdag samen 

met iemand anders geboekt

Deelnemers onderzoek
61 resultaten

73% 
Is verder gegaan met golf na 

de Open Golfdag

8,3 
Gemiddelde beoordeling 

Open Golfdagen

Van de overige 
groep wilt 50%  op 
een later moment 

verder met golf



man / vrouw

55%
MAN

VROUW
45%

61 resultaten

Deelnemers onderzoek



48%

0%

5%

14%

32%

T/m 20 21 - 30 31 - 50 51 - 64 65+

Leeftijd deelnemers 
> 60% van de geënquêteerden ouder dan 50 jaar



82% 
Had een reistijd van 30 minuten of 

minder naar de Open Golfdag

56% 
Koos locatie omdat deze 

het dichtstbij was

6% 
Koos locatie op basis 

van datum & tijd

29% 
Koos locatie omdat 

familie/vrienden 
hier golfen

64% 
Hiervan gaat naar zelfde 
golfbaan waar familie/

vrienden golfen

De helft van de deelnemers kiest de 
locatie op basis van reistijd. Wanneer 
familie/vrienden Open Golfdagen 
aanbevelen kiest de nieuwe golfer 
meestal voor diezelfde golfclub.   

De leden zijn ambassadeurs.



34%  

had al eens gegolft voor 
deelname aan Open 

Golfdag

29%  
had een handicap voor 

deelname Open Golfdag

38%  
had nog nooit gegolft

70% 
Heeft na de Open Golfdag een 
cursus aangeboden gekregen



3 4

18

9

21

Aanrader voor familie/vrienden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,7GEMIDDELDE:



"Het was heel laagdrempelig en sympathiek opgezet.”

"Leuk om in een ontspannen moment en vrijblijvend te kijken of het golf iets voor mij was. 
Aardige pro's en leuke lessen.”

"Super leuke dag om kennis te maken met golf!”

"De verschillende vormen van lidmaatschap en speelbevoegdheden heb ik later nog eens 
goed moeten uitzoeken.”

Deelnemers 
Opmerkingen



Conclusie deelnemers onderzoek

Een Open Golfdag 
boek je niet alleen

Toegang naar de 
club voor 

herintreders

Open Golfdag is 
een aanrader voor 
vrienden/familie!



33% 
Overstijging van verwachte 

aantal deelnemers

Golfclub onderzoek 
Ingevuld door 37 golfclubs

53% 
Wilt zelf bepalen hoe en wanneer 

zij de Open Golfdag 
aanbieden

47% 
Biedt Open Golfdagen  aan



Clubs & Banen 
Opmerkingen

“Meer gericht op GOLFSTART” 

“Het aanmaken en/of wijzigen is omslachtig!” 

“Er zijn nu geen deelnemers binnengekomen via het platform, alles is op eigen kracht gerealiseerd”



Conclusie clubs & banen onderzoek

Golfclubs liefst zelf 
verantwoordelijk 

voor Open Golfdag

Platform Open 
Golfdagen mag 

gebruiksvriendelijker 

Veel Open Golfdag 
deelnemers  
via clubs zelf


