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BELEID  |  Sportief

Leuker en aantrekkelijker maken van oefenen, trainen en lessen

Een nieuw sportief beleid, 
hoe werkt dat?
 
De Peelse Golf zag het aantal leden dat golflessen nam, teruglopen. De drivingrange en oefenfaciliteiten werden minder gebruikt en 
de par-3-baan raakte overwoekerd. Er moest iets veranderen maar waar begin je en hoe krijg je iedereen mee? Golf werd centraal 
gezet en groepslessen werden de basis voor een succesvol nieuw sportief beleid-programma.

TEKST: JACO SCHIPPERS | BEELD: ??

Bij deze foto moet nog een bijschrift 
komen: Het technische hart Wil Koch en 
Arnout Roos voor de vernieuwde driving-
range van De Peelse.



GolfMarkt #11  |  September 2017 GolfMarkt #11  |  September 201763 64

Een nieuw sportief beleid, hoe werkt dat?BELEID  |  Sportief

H ET PLAN Bijna verstopt in het landschap van 
Noord-Limburg, even voor de Duitse grens 
bij Venlo, ligt de 18-holesbaan van de Peelse 

Golf. Een prachtig verhoogd clubhuis biedt eersteklas 
uitzicht over maar liefst vijf holes. “Een vol terras maakt 
dat je nder druk moet golfen en dat leer je bij ons heel 
snel”, zegt het hart van de technische commissie, Will 
Koch en Arnout Roos.”De laatste jaren was de tech-
nische commissie weinig zichtbaar. Het GolfMarkt-
rapport van de NGF heeft ons inzicht gegeven in ons 
huidige ledenbestand, de leeftijdsopbouw, de verwachte 
uitstroom, handicapontwikkeling en potentiele aanwas. 
Aan de hand van de NGF-cursus Sportief beleid zijn we 
vervolgens aan de slag gegaan met het bepalen van een 
aantal uitgangspunten.” Deze waren:
• Meer leden lessen bij de golfschool volgens het 

9-stappenplan.
• Meer gebruik van de drivingrange en oefenfaciliteiten.
• Intensiever gebruik van de par-3-baan.
• Nieuw aanbod van golfactiviteiten in groepsvorm. 

Tijdens de voorjaars-ALV presenteerden Koch deze 
uitgangspunten met een toelichting op het trainings-
programma dat ze wilden opzetten. Dit was gebaseerd 
op groepstrainingen in plaats van individuele trainingen. 
Daarbij werd gekozen voor een programma voor alle 
leden. Daarnaast is de technische commissie bezig met 
een programma Fit for Golf waardbij de focus vooral 
ligt op de doelgroep senioren omdat die simpelweg 
oververtegenwoordigd zijn op de club. Iedereen op de 
ALV reageerde enthousiast en de technische commissie 
kreeg vrij snel de benodigde middelen van het bestuur. 

AAN DE SLAG Koch: “Het programma, of golfpakket zoals we het 
hebben genoemd, bestond uit zes groepstrainingen van een uur 
onder begeleiding van een golfprofessional en twee persoonlijke 
golflessen van een uur met twee of maximaal drie deelnemers. 
Een groep bestaat uit zes tot maximaal acht deelnemers die zich 
individueel of als groep kunnen inschrijven. Tijdens alle trainingen 
zijn de golfballen gratis. Na verschillende overlegsessies hadden 
we dit uitgewerkt en gingen we aan de slag met flyers, posters en 
nieuwsbrieven om het bij de leden onder de aandacht te brengen. De 
aanmeldingen stroomden binnen en er stond een groep van twee-
honderd leden klaar die mee wilde doen. Vooral de nieuwsbrief bleek 
een goed promotiemiddel te zijn; 42 procent van de deelnemers gaf 
bij een nulmeting aan dat die hen had geactiveerd. Die nulmeting 
gaf de technische commissie nog meer inzichten, over de motivatie 
en verwachtingen. Hieruit bleek onder andere dat het concept van 
de groepstrainingen voor veel mensen de doorslag had gegeven les 
te nemen.”

SFEER Eenmaal gestart kwamen er initiatieven om deze groeps-
training beter te faciliteren. Zo werd de drivingrange aangekleed met 
afstandmeters: grote tonnen en rugbypalen waarop gemikt kan wor-
den. De par-3-baan werd ontbost en klaargemaakt voor gebruik en 
daar wordt sinds kort de par-3-laddercompetitie op georganiseerd. 

fers nog langer te kunnen laten genieten van de sport, willen we hun 
ook de mogelijkheid bieden aan hun fysiek te werken. Zoals gezegd 
willen we aanhaken bij het concept Fit for Golf waarbij professionals 
(fysiotherapeut, personal trainer, bewegingsdeskundige) golfers 
begeleiden.”

DE TOEKOMSTPLANNEN De promotie was nu vooral intern 
gericht op bestaande leden. In een volgende stap wil De Peelse ook 
niet-leden in het programma proberen te krijgen om zo meer leden 
te trekken. “Denk hierbij aan de tweede schil mensen die weleens op 
onze baan komen of familie en vrienden zijn van onze leden”, vertelt 
Koch. “Verder is de drivingrange en par-3-baan nu al gratis voor 
leden en mensen van buitenaf. Wij zouden graag zien dat ook de 
drivingrange-ballen gratis worden maar dat voorstel haalde het niet. 
Een stukje bos naast de parkeerplaats zouden we graag inrichten 
als chip- en pitchlocatie. Hiermee zouden we nog betere faciliteiten 
kunnen bieden zodat alle aspecten in de golfsport goed geoefend 
kunnen worden. Alles met maar één doel: het leuker en aantrekkelij-
ker maken van oefenen, trainen en lessen bij de Peelse!”

In juni was er voor het eerst een zomeravondcompe-
titie, waaraan twaalf team van vier tot zes man/vrouw 
meededen. De shotgun begon om half zeven en er werd 
gespeeld over negen holes. Elk teamlid mocht zijn eigen 
tee kiezen: rood, blauw, geel of wit. “Het leuke was 
dat ons beste competitieteams het zeer lastig hadden 
tegen lager geklasseerde teams, omdat die een betere 
inschatting van de kleur tee hadden gemaakt”, aldus 
Koch. “Veel deelnemers aan deze zomeravondcompetitie 
kwamen uit de nieuwe trainingsgroep, dat zegt genoeg 
over het enthousiasme. Bovendien is er een levendige 
sfeer op de club en het terras. De teams bleven vaak tot 
de late uurtjes zitten en daar profiteerde de horeca ook 
nog eens van.”

HOE NU VERDER? Na het succesvolle eerste pro-
gramma is afgelopen oktober het vervolgprogramma 
gestart. Hiermee kan ieder lid op zijn niveau een 
volgende stap gaan zetten in zijn golfspel. “Daarvoor 
moet je bijhouden wat iemand doet met een methodiek 
waarmee iemand zich kan toetsen. Het 9-stappenplan 
en De Golf Academie van de NGF is een goed middel; 
onze golfprofessionls werken hier steeds meer mee. 
Als technische commissie juichen we dat van harte toe 
wat het is wat ons betreft een voorwaarde dat de pro’s 
en commissie op een lijn zitten.” Het veranderen van 
individuele lessen naar meer groepslessen was de eerste 
grote stap voor de golfpro’s van De Peelse, nog meer 
aandacht van de leden voor het trainingsprogramma 
van De Golf Academie is de volgende. Een andere wens 
van zowel de technische commissie als de deelnemers is 
meer aandacht voor het fysieke aspect. “Om onze gol-

“Alles met maar één doel: 
het leuker en aantrekkelijker 
maken van oefenen, trainen en 
lessen bij de Peelse!”

OOK EEN SPORTIEF BELEID OPZETTEN? 

De cursus Sportief beleid wordt vier keer per jaar georga-
niseerd en duurt twee dagen. Clubdevelopers Alexander 
Renders en Floris van Imhoff komen graag bij u langs om 
dit te bespreken. Meer info: alexander.renders@ngf.nl,  
06-21510454 en floris.vanimhoff@ngf.nl, 06-51123546. Of 
kijk op de NGF-kalender voor de cursusdata op www.ngf.nl.

Vanaf het verhoogde clubhuis heb je uitzicht op maar liefst vijf holes 

van De Peelse.

De Par-3-baan is ontbost en opnieuw ingericht en is gratis toegankelijk voor zowel leden als mensen van buitenaf. Er wordt een succesvolle Par-3 laddercompetitie georganiseerd. 

  Voetregel oktober


