Plaats voor onderscheidende banen!
De prognoses ten aanzien van de groei van het aantal golfers zijn veelbelovend. Deze groei lijkt vanzelfsprekend omdat de vergrijzing van
Nederland de komende jaren sterk zal toenemen. Deze vergrijzing, gecombineerd met de gunstige kenmerken van golf als een individuele sport
die jonge mensen aanspreekt, vormt de basis voor de veranderingen die de komende jaren binnen de golfsport zullen gaan plaatsvinden.
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Commercialisering
Omdat er een grote behoefte gaat ontstaan aan
accommodaties waar de golfsport beoefend kan
worden zullen golfbaanondernemers de komende
periode een grote rol gaan spelen. Nu al is
een trend waarneembaar van divisievorming bij
baaneigenaren door overnames en nieuwe
ontwikkelingen. De commercialisering zal verder
intreden. Dienstverlening in de vorm van baankwaliteit en speelmogelijkheden zullen sterk
onder druk komen te staan als gevolg van de veeleisendheid van de “nieuwe” consumenten.
Het bieden van kwaliteit is sterk afhankelijk
van kennis. De combinatie van groei aan werkgelegenheid en aan kennisbehoefte bieden
opleidingsinstituten de basis voor het vormen
van hogere criteria van bestaande opleidingen
en de vorming van nieuwe opleidingen binnen
de golfsport. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen van de opleidingen voor golfprofessionals
en greenkeepers en het ontstaan van managementopleidingen die op de golfsport zijn gericht.
Conceptmatig
De nieuwe kwaliteitseisen zullen ook van invloed
zijn op de baanarchitectuur. Nieuwe banen zullen
sterker conceptmatig worden ontwikkeld.
Een voorbeeld hiervan in Spanje betreft de aanleg
van de eerste Europese woestijnbaan zoals deze te
bewonderen zijn in de Verenigde Staten.
Totale woestenij met daarin een groene oase aan
fairways en greens. Uiteraard leent Nederland
zich niet voor dit concept, maar er zullen onderscheidende banen worden aangelegd.
Het baanonderhoud gaat een belangrijke rol
spelen bij het bieden van constante speelkwaliteit
gedurende een groot deel van het jaar.
Investeringen in machines en kennis zijn hiervoor
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noodzakelijk. Op termijn zullen klimatologische
veranderingen een gunstige werking hebben op
de duur van het seizoen en een nadelige werking
hebben op de waterhuishouding van golfbanen.
Het is zaak dat golfbanen nu al hun planning ten
opzichte van waterbeheer op de lange termijn
gaan vormgeven.
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Omdat er niet genoeg ruimte is voor lidmaatschappen op golfbanen en veel golfers hun sport
willen beoefenen zonder zich te committeren,
zullen virtuele golfclubs zich sterk gaan ontwikkelen.
De NGF geeft door middel van het D lidmaatschap
de mogelijkheid aan deze clubs om handicaps te
registeren. Door het inkopen van hoeveelheden
starttijden op golfbanen kunnen deze clubs
aantrekkelijke tarieven bieden aan hun leden.
Koerswijziging
Het groeiproces van de golfsport kan alleen
plaatsvinden wanneer er meer golfbanen komen.
Hiervoor is een koerswijziging nodig bij overheden
en gedogers. Overheidscriteria zoals draagvlak
dienen versoepeld te worden en de functie van
golfbanen als natuurlijke overgangsgebieden
tussen natuur en cultuur dient nader beschouwd te
worden. De belangrijkste marktvertegenwoordigers
NGF en NVG moeten zich meer gaan richten op
de lobby om deze processen te laten plaatsvinden.
Iedere gemeente zijn eigen golfbanen
De ontwikkeling ten aanzien van de verkoop van
golfartikelen is moeilijk in te schatten. Op dit
moment betreden discounters in toenemende
mate de markt. Zij bieden scherpe prijzen, maar
leggen het af ten aanzien van de kennis die locale
golfprofessionals bieden bij het adviseren van
hun leerlingen. Hierbij is wel van belang dat de

golfprofessionals zich gaan ontwikkelen.
De afgelopen jaren heeft deze beroepsgroep
zich voornamelijk georiënteerd op lesgeven en
dat is niet voldoende. Zij laten kansen liggen
door zich niet te ontwikkelen tot golfkennis
vraagbaak voor zaken variërend van golfregels
tot golfbaantechnische zaken.
De golfsport heeft alles in zich om uit te groeien
tot een volkssport. De huidige groei zal drempels
blijven wegnemen en door schaalvergroting zullen
de kosten voor het beoefenen van de golfsport
dalen. Misschien beschikt iedere Nederlandse
gemeente halverwege deze eeuw wel over één
of meerdere golfbanen.

De auteur is algemeen manager van Golf- en
Businessclub De Scherpenbergh.
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