
Mogen we je overtuigen?
Een golfclinic of kennismakingsles is de perfecte manier om te beginnen met 
golf. Maak je geen zorgen over materiaal of andere spullen, want op veel 
golfbanen kun je als beginnende golfer spullen (gratis) lenen. Het enige wat 
je nodig hebt zijn schoenen met een vlakke zool en sportief zittende kleding 
waar je lekker in kunt bewegen. Dus waar wacht je op? 

Tot ziens op de golfbaan!

Informatie over beginnen met golf, zoals filmpjes,  
Golfstart-cursussen, spullen die je nodig hebt en 
alles wat je verder nog moet weten vind je op:

www.golf.nl/beginnen-met-golf Welkom in golf
Je eerste 

stap in de golfwereld



Golf is toegankelijk
Golf is een prachtige sport en golfclubs en -banen zetten steeds vaker hun deuren 
open om nieuwe golfers te verwelkomen. Ben je eenmaal begonnen met golf, dan kun 
je overal in Nederland terecht om te spelen. Loop eens binnen bij de golfbaan bij jou 
om de hoek voor een kopje koffie en vraag naar de mogelijkheden van groepslessen.

Golf is uitdagend
Geen sport is zo veelzijdig als golf. Iedere baan is anders, de holes zijn afwisselend, het 
weer varieert en je slaat een bal nooit tweemaal van dezelfde plek. Uitdagend én ver-
slavend, dat is golf. Je hebt geduld en doorzettingsvermogen nodig, zeker in het begin. 
Maar als je eenmaal die eerste goede bal hebt geslagen, je de bal mooi en hoog de lucht 
in ziet gaan, dan ben je verkocht…



Golf is er écht even uit zijn!
Golf biedt ontspanning in een prachtige omgeving, het haalt je uit de hectiek van alledag. 
Even geen e-mail of telefoontjes of nog-even-iets-moeten. Golf heeft een positieve in-
vloed op je mentale conditie. Het is de perfecte activiteit om jezelf ‘uit’ te zetten en op te 
gaan in de sport en de mooie natuur waarin je speelt. Na een rondje golf zal je het gevoel 
hebben dat je er weer tegenaan kunt. Het is eigenlijk een kruising tussen yoga en een 
boswandeling, maar dan beter.



Golf is groen geluk
Golf is sporten in een groene omgeving, waar je samen of alleen volop kunt genie-
ten van de natuur. Bij het beheer van golfbanen speelt duurzaamheid een grote rol. 
Golfers zijn te gast in het landschap waar dieren hun thuis hebben. Biodiversiteit geeft 
een golfbaan karakter en draagt bij aan de beleving van het groene geluk tijdens het 
golfen. Golfbanen vind je overal; in het bos, het park en zelfs in de duinen. Waar wacht 
je nog op?

Golf is voor iedereen
Golf kun je met én tegen elkaar spelen. Samen met de kinderen ontspannen de baan 
in of juist een fanatieke ronde met je vrienden om de punten; iedereen vindt in golf 
zijn of haar eigen uitdaging. Nog een voordeel: dankzij het handicapsysteem kun je 
iedereen op elk niveau uitdagen. Je kunt als beginner winnen van een professional! 
Word je al enthousiast?


