
je bijvoorbeeld op één van de 
ongeveer tien golfscholen in 
Nederland. “Een golfvaardigheids-
bewijs klinkt als een Nederlandse 
uitvinding. En dat is het ook”, 
knikt Van den Toorn. “Van 
oudsher heeft Nederland geen 
golfcultuur zoals die in Engeland 
bestaat. Er is relatief weinig kennis 
over de sport. Nieuwe golfers 
moeten wel gestuurd worden in 
wat ze doen, om te zorgen dat ze 
het spel op de juiste manier 
spelen.” 

Gesloten bolwerkjes
Met de stijgende populariteit van 
golf is ook de toegankelijkheid 
van de sport toegenomen. Van 
den Toorn: “Voorheen was golf 
alleen weggelegd voor de elite. 
Golfclubs waren gesloten bolwerk-
jes waar je niet of nauwelijks 
tussenkwam. Tegenwoordig vormt 
dit elitaire deel van de golfsport 
een kleine minderheid. Onze 
school geeft clinics tijdens vrijge-
zellenfeestjes, personeelsuitjes en 
aan voetbalteams die het seizoen 
op een leuke manier willen 
afsluiten. Hierdoor komen veel 
uiteenlopende mensen in aanra-
king met golf.” Van den Toorn 

Bewegen is gezond voor lichaam 
en geest. Desondanks gebruiken 
gepensioneerden de toegenomen 
hoeveelheid vrije tijd niet 
voor meer beweging. 
Ze missen de 
beweging van het 
woon-werkverkeer, 
maar compenseren 
dit niet door meer 
te sporten. Dit blijkt 
uit onderzoek van cardioloog 
Annabelle Slingerland van het 
Leids Universitair Medisch Cen-
trum. Jammer, vindt Roel Vene-
kamp (64), voorzitter van golfclub 
Aelderholt in het Drentse Aalden. 
Hij zag in het onderzoek aanlei-

jaar eigenaar van de Nationale 
Golfschool Holland. Deze school is 
verbonden aan golfclub Aelder-
holt, gevestigd op het Landal- 
bungalowpark in Aalden. “De 
golfsport heeft de afgelopen 
vijftien jaar een enorme vlucht 
genomen. Toen ik in 1972 met golf 
begon, waren er misschien dertig 
banen, met in totaal twaalfdui-
zend leden. Tegenwoordig telt 
Nederland zo’n 350 banen, met 
driehonderdduizend golfers.”

Golfvaardigheidsbewijs 
Om te mogen spelen, heb je op de 
meeste banen een golfvaardig-
heidsbewijs (GVB) nodig. Dat haal 

ding contact op te nemen met 
Carinova. “Juist voor senioren is 
golf een uitstekende sport. Je kunt 

het gezellig samen doen, 
ook al heb je niet 

hetzelfde niveau. 
Je bent lekker 
buiten in de 
natuur en 

bepaalt zelf hoe 
hard je slaat en 

loopt. Fysieke beperkingen hoeven 
dus geen belemmering te zijn.”

Enorme vlucht 
“Maar golf is zeker niet alleen een 
sport voor senioren”, benadrukt 
Pim van den Toorn (48), sinds twee 
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speelde tot acht jaar geleden golf 
op hoog niveau, zowel in binnen- 
als buitenland. “Ik kon in de 
middenmoot aardig meekomen, 
maar moest het wel 
combineren met 
lesgeven.” Op zijn 
veertigste stopte hij 
met profgolf en 
werd hij fulltime 
golfdocent, ‘pro’ in golftaal. 

Laagdrempelig 
“Golfclub Aelderholt, die in de 
veertien jaar van zijn bestaan naar 
driehonderd leden groeide, staat 
bekend om zijn laagdrempe-
ligheid”, zegt voorzitter Roel 
Venekamp trots. “De meeste clubs 
vragen entree- en inleggeld van 
rond de tweeduizend euro.  

Tel daar je golfuitrusting bij op  
en het wordt een dure grap.  
Wij vragen dat niet. Bij Aelderholt 
betaal je vijfhonderd euro per jaar 

voor onbeperkt golfen. 
Onze leden zijn van 
allerlei pluimage. De 
stereotiepe geruite 

broeken zijn bij ons 
niet aan de orde.”

Golfen is gezond en enorm goed 
voor je sociale contacten, zo 
besluit Venekamp. “Na de wed-
strijd drinken we nog wat - we 
noemen dat de negentiende hole 
- en vertellen elkaar sterke 
verhalen over hoe we een hole  
op één haar na hebben gemist. 
Door te golfen heb ik al zoveel 
mensen ontmoet!” 

Golfen: 
   gezond, gezellig en  
 voor jong en oud
Golfen is gezond én 

gezellig, vinden Roel 

Venekamp van golfclub 

Aelderholt in Aalden en 

Pim van den Toorn van 

de Nationale Golfschool 

Holland. Van den Toorn: 

“Golf is niet meer alleen 

voor de elite. Wij geven 

clinics tijdens vrijgezel-

lenfeestjes, personeels-

uitjes en aan voetbal-

teams.”

Wilt u ook kennismaken met de golfsport? Schuilt er misschien een 
Tiger Woods in u? Ontdek het met deze mooie aanbiedingen, samen-
gesteld door Golfclub Aelderholt en de Nationale Golfschool Holland 
voor leden van het Carinova Servicepakket. Kies wat u wilt: van een 
proeflidmaatschap, kennismakingsles of korting op een aantal lessen 
tot en met korting op een GVB-week. In zo’n week leert u de fijne 
kneepjes en regels van de golfsport kennen. Aan het einde van de 
week doet u examen voor uw GolfVaardigheidsBewijs. Hiermee krijgt 
u toegang tot golfbanen over de hele wereld. 

* Aanbiedingen op basis van beschikbaarheid - Alleen te boeken via receptie Golfpark Aelderholt - Geldig van april t/m juni 2008

Proeflidmaat-

schap Golfclub 

Aelderholt

3 maanden

E 150,-*

15% 
korting*
Op een pakket 

van 5 golflessen 

voor max. 

4 personen

Lidmaatschap 

2008

Golfclub 

Aelderholt

E 360,-*
U speelt dus voor 

slechts 

E 45,-
per maand

E 75,- 
korting 
op een GVB-week 

15% 
korting 

op uw verblijf in 

een bungalow 

tijdens de 

GVB-week.*

15% 
korting*
Kennismakingsles 

van 150 minuten 

voor maximaal 

vier personen
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Bewegen is 
gezond voor 

lichaam en geest

Golf: niet meer 
alleen voor elite


