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bet ekent dat ook dat we de zomerfusa riu m op
ecologische w ijze gaan bestrijden."
Overheid
Met ecologisch beheer van de golfbaan wil
Pieter-Bas van Oostrum zo nauw mogelijk
aansluiten op het Golfmemorandum dat
de Belgische overheid heeft opges teld. Van
Oostrum: " Ik probeer zo snel mogelijk te vol doen
aan de eisen die het memorandum stelt. Naar de
toekomst toe zou uitbreiden wel licht een mogelij kheid zijn. Wa nt er is een groeiende behoefte
aan golfbanen in België. Uit een analyse van de
Vlaamse Vereniging voor Golf (WG) blijkt dat er
zeker 50 golfbanen moeten bijkomen. Het resu ltaat tot dusverre: er hebben zich circa 120 banen
gemeld met uitbreidingsvoorstellen. De overheid
heeft echter pas in 15 gevallen de toezegging
gedaan dat ze daadwerkelijk mogen uitbreiden.
Daarvan realiseerden inmiddels zeven banen een
uitbreiding. Golf wordt in België nog altijd als
een 'dikke nekken'-sport gezien. Maar gelukkig is
er met het Golfmemorandum eindelij k ook beleid
gekomen voor deze sport. Wanneer je nu wi lt
aanleggen of uitbreiden en je aan de gestelde
eisen voldoet, zetten de gemeentelij ke, provinciale of gewestelijke overheden de opgeworpen
hindernissen vaak snel aan de kant. Persoonlijk
verwacht ik een sterke groei in de Belgische
golfsport Per slot van rekening waren er in
Nederland 20 jaar geleden ook maar 50.000 golfe rs, terwijl dat er nu 300.000 zijn. Dat er animo
is voor deze sport, maar dat de groei voortdurend is afgeremd, stimuleert de business niet.
Ik ken een aantal grote internationale bedrijven
in de golfsport die wel een importeursschap in
Frankrijk en Nederland hebben, maa r België links
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laten liggen. Ik voorspel dat ook dat gaat veranderen."
Golf & Country
Dne jaar geleden had de Lilse Golf & Country
400 leden, nu zijn het er 650. De leden betalen
een toetredingstee van 475 euro, terwijl de jaarlijkse contributie op 825 euro ligt. Van Oostrum:
"Vrije golfers, zoals jullie die in Nederland kennen, hebben we in België niet. Op onze baan
moeten we vrij sterk op regels sturen. Er lopen
altijd twee vrijwilligers als fieldmarshals rond. We
hebben hier afslagen waar de banen van de bal
en de fairways elkaar kruisen. Zonder handhaving
van de regels kan dat tot gevaarlijke situaties
leiden. Een bord bij de eerste tee wijst de spelers
extra op de regels bij Golf & Country. Toch heerst
hier een huiselijke sfeer en organiseren we ook
veel activiteiten, zoals 'golf voor bridge'. Leden
stellen 's ochtends - na een kop koffie - teams
samen en lopen negen holes af. Na de lunch
gaan ze vervolgens een partij bridgen. Onder
het concept 'Thank God it's Friday' organiseren
we themalessen in groepsverband, in combinatie
met een diner. Daarbij zijn golfers vanaf 18.00
uur welkom in ons clubhuis, waar ze kunnen
gen ieten van een glaasje wijn, Pa lm van het vust
of jenever. Om 18.30 en 19.30 uur starten de
groepslessen. Daarna is er een -winterse- maal-
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holes par 64 baan speelt, heeft hij als heer 2.278

Verbeteringen
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Accommodatie Lilse Golf & Country

tie tussen teams waarbij minimaal twee 'rabbits'

sen nauwelijks op de greens kom t. Bovendien is

• 9 holes, par 64;

per team deelnemen om de nieuwe golfers wed-

het hier een erg vochtige omgeving . De dauw
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te geven. Tom Vanheuckelom rijdt me met een

week en houd de lengte van het gras op 5mm.

• Oefenballen via baltdispenser met jettons;

elektrische buggy over de uitdagende bos- en
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• Clubhuis;
• Twee tuil time professionals;
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doglegs. De langst e rechte afslag is een par 3
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beschikking gesteld;

Voor meer info: www.lilsegolfcountry.be.
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