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Jos Logister, Velden oktober 2011 

Van: Jos Logister 
 
Aan: bestuur van SV Velden 
 
Betreft: Voorstel voor een Golfbaan in Velden 
 
 
1. Inleiding 
 
Op 3 november is het voorstel gedaan aan de heren T.Geurts en J. Kort, bestuursleden van 
SV Velden, om een golfbaan in te richten op de voetbalvelden van IVO. Dit voorstel is door 
beide heren besproken tijdens een vergadering van SV Velden, waarbij een 
vertegenwoordiging van de gemeente Venlo aanwezig was. Daarnaast is het voorstel 
besproken met de voetbalvereniging IVO. Het initiatief is positief ontvangen en gevraagd is 
om het voorstel uit te werken. 
Om te komen tot een onderbouwd voorstel is gesproken met de besturen van enkele 
golfbanen in Nederland, die eveneens gebruik maken van voetbal/hockey velden, te weten, 
AMVJ in Amstelveen, Golfbaan Son te Son, Golfbaan Wageningen te Wageningen. 
De informatie die bij deze bezoeken is opgedaan is mede verwerkt in het onderhavige plan. 
 
 
2. Waarom een golfbaan in Velden? 
 
Met een golfbaan in Velden wordt de golfsport onder de bewoners van Velden en Venlo 
gebracht met een lage instapdrempel, kortbij en kosten. Er is niet alleen een lage 
instapdrempel voor de volwassenen maar ook voor de jeugd. 
Er worden oefenfaciliteiten gecreëerd kort bij huis voor geoefende golfer. De voetbalvelden 
liggen overdag in de week  vaak leeg en op deze manier ontstaat er een beter gebruik van de 
sportaccommodaties in de gemeente Venlo. 
Het is niet de bedoeling een golfbaan in te richten met alle mogelijke voorzieningen, 
waaronder professionele greens, hindernissen en afslagplaatsen. Met minimale middelen 
moet een ‘golfbaan’ gecreëerd worden en getoetst worden of een dergelijk initiatief wel 
aanslaat bij de bevolking. 
 
 
2.1 Positionering Veldense golfbaan t.o.v. de overige banen in de omgeving 
 
De minimale jaarcontributie bedraagt van de omliggende golfbanen is 365 Euro. Voor de 
andere banen is de jaarbijdrage ca. 1000 Euro noodzakelijk, waarbij sommige banen nog een 
bijdrage ineens (1000-4000 Euro) vragen, die soms wel teruggevorderd kan worden na 
beëindiging van het lidmaatschap. 
De Peelsegolf en Geijsteren zijn eigendom van de leden en Eyckenduyn is een businessbaan. 
 
In een straal van 30 km liggen veertien golfbanen, te weten: 
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Golfbanen binnen een straal van 30 km rond Velden 

Naam Plaats Land Straal Status 
Roobeek Arcen Nl 9 C 
Haus Bey Nettetal D 10   
Golfclub De Berckt Baarlo Nl 10 C 
Eyckenduyn Panningen Nl 14   
Peelse golf Sevenum Nl 15 A 
de Golfhorst Horst Nl 15 B 
Geijsteren Wansum Nl 15 A 
Schloss Haag Geldern D 16   
Landgoed Bleijenbeek Afferden Nl 25 A 
Golfbaan Overloon Overloon Nl 25 C 
Herkenbosch Herkenbosch Nl 28 A 
Schmitzhof Wegberg D 29   
Rothenbach Wassenberg D 30   

 
 
3. Uitgangpunten 
 
De golfbaan mag geen belemmering vormen voor de sportbeoefening door de 
voetbalvereniging IVO. Dit betekent, dat de golfbaan alleen dan open is als IVO geen 
activiteiten heeft. De golfregels moeten hierop worden aangepast en bewaakt worden. 
Afslagplaatsen en greens mogen niet op het oppervlak van de voetbalvelden gepositioneerd 
zijn. Het voetbalveld wordt gebruikt om lengte te creëren en om de tweede, derde of vierde 
slag te doen naar de green. De golfers dienen ervoor te zorgen dat uitgeslagen plaggen gras 
gerepareerd worden. 
 
 
4. Opzet golfbaan 
 
De IVO accommodatie bestaat momenteel uit 3 hoofdvelden en 2,5 oefenvelden. Hierop zijn 
9 holes aan te brengen die in lengte variëren van 40 tot 160 meter, drie holes op de velden 1, 
2 en 3 en zes holes op de oefenvelden. Inmiddels is bekend dat het veld 3 gebruikt gaat 
worden voor de Woningbouwontwikkeling Vilgert. Ter compensatie is inmiddels een 1,5 
voetbalveld in ontwikkeling aan de Schandeloseweg. 
In de bijlage 1 staat het eerste voorstel voor negen holes uitgaande van de nieuwe situatie. 
De holes zijn zo gepositioneerd, dat een goede route ontstaat, waarbij de spelers zo min 
mogelijk last van elkaar hebben. Bij dit voorstel zijn de holes zo geplaatst, dat de ballen 
alleen over ‘eigen’ grond gespeeld moeten worden en hierbij is eveneens rekening gehouden 
met de openbare weg en de glazen kas van de tuinder bij het oostelijke oefenveld. 
In dit eerste voorstel zijn negen afzonderlijke afslagplaatsen en grens gepland. 
De eerste opzet van de golfbaan moet eenvoudig zijn, zonder veel aanpassingen aan de 
accommodaties en weinig kosten. 
Daarnaast spelen de volgende zaken een rol:  
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• de uiteindelijke animo van de inwoners van de gemeente 
• de medewerking van de gemeente 
• de activiteiten voor de BMV de Vilgaart en 
•  het plan de Vilgert 
• de samenwerking met de hoofdgebruiker, IVO 

 
Na een of twee jaar moet de balans worden opgemaakt en kan eventueel de accommodatie 
mogelijk worden verbeterd. 
 
 
4.1. Details golfbaan 
 
Een afslagplaats bestaat in principe uit een verhoogd stuk grond van minimaal 3x3 m, 
waarop een tee (pinnetje) geplaatst kan worden en op dit pinnetje wordt de bal geplaatst. Er 
moet voldoende ruimte zijn om een slag naar de bal te doen voor zowel links- als 
rechtshandige spelers. Op elke afslagplaats komt een kunststofgrasmat van 1,7x1,7 m, die bij 
voorkeur op een vlakke stenen ondergrond wordt geplaatst. 
Een green is in principe een kort gemaaid stuk gras met een goede drainage en heeft meestal 
een oppervlakte van 50 tot 300 vierkante meter en kost minimaal 15.000 Euro. Dit is 
natuurlijk geen optie en uit de discussie met andere soortgelijke golfbanen is gebleken, dat 
een rond stuk kort geknipt gras met een diameter van 3 m (ca. 25 m2) volstaat. Kort geknipt 
wil zeggen, veel korter dan een voetbalveld, de bal moet n.l. goed rollen. Op termijn kan een 
speciale grassoort worden ingezaaid om de dichtheid van het gras te verhogen. 
In de green komt een gat (hole plug), waarin de vlag komt te staan.  
Hindernissen komen op elke golfbaan voor, zoals een waterhindernis (sloot, vijver), bunkers 
(zandbak) en dergelijke hindernissen maken het golfspel uitdagender en afwisselender. 
Hindernissen zijn in eerste instantie niet noodzakelijk. De bestaande goals en afrasteringen 
zijn als zodanig hindernissen, maar niet in de golfsport. Dit zijn dan obstakels, die weer hun 
eigen regels hebben indien de stand van de speler en of de slag hierdoor zou worden 
belemmerd. 
De grens van de golfbaan is uiteraard de grens van de omheining, buiten deze grens mag niet 
gespeeld worden. In golftermen; is de bal buiten de baan en moet overgespeeld worden met 
een strafslag. Met plaatselijke regels wordt de speler duidelijk gemaakt waar de grenzen van 
de baan zijn. 
Onderzocht moet worden in hoeverre speciale netten geplaatst moeten worden om de 
veiligheid van andere spelers en de omgeving te waarborgen. 
 
 
4.2 Speel- en oefeningstijden 
 
Zoals al gezegd in de uitgangspunten, de golfbaan mag alleen bespeeld worden indien de 
voetbalvelden niet in gebruik zijn door de hoofdgebruiker IVO. 
Uit de gesprekken met de inleiding genoemde golfbanen is gebleken, dat de openingstijden 
opgesplitst zijn in oefen- en speeltijden. 
Met speeltijd wordt bedoeld, dat de negen holes bespeeld kunnen worden. 



4  20-10-2011 

Jos Logister, Velden oktober 2011 

Met oefentijd (bv. een morgen in de week) wordt bedoeld: 
• er kan les gegeven worden door een Pro 
• een speler kan zijn slagen oefenen op een driving range, c.q. green 

Uitgaande van het hier gepresenteerde voorstel zijn er twee mogelijkheden: 
• de gehele golfbaan is dicht als er geoefend wordt en het voetbalveld 2 of 3 wordt 

ingericht als driving range en de green van hole 5 kan gebruikt worden voor het 
oefenen van puts en approaches. 

• alleen de holes  4,5 en 6 zijn dicht en de andere zes holes kunnen bespeeld worden. 
Het aanbieden van oefentijden heeft de consequentie, dat er een aantal afslagmatten 
noodzakelijk zijn die steeds geplaatst en opgeruimd moeten worden. Uiteraard dienen de in 
het veld achtergebleven ballen opgeruimd te worden na de afloop. Dit kan in eerste instantie 
handmatig geschieden en naderhand met een golfkar in combinatie met een professionele 
ballenraper. Op termijn is een ballenmachine wenselijk om het opruimen te versnellen. 
Opmerking: 
De voetbalvelden 3, 4 en 5 worden opnieuw ingericht. Het is aanbevelenswaardig om de 
velden niet groter te maken, dan de minimale grootte die de KNVB voorschrijft. Zo wordt 
een aantal meters overgehouden voor de aanleg van de greens. 
 
4.3 Aanpassingen van de huidige voetbalveldaccommodatie 
 
Voorlopig wordt ervan uitgegaan, dat de gemeente Venlo een deel van de aanpassingen voor 
haar rekening neemt, zoals: 

� Het vrijmaken van de begroeiing voor de green van de hole 9 en het egaliseren van de 
grond.  

� Het uitdiepen van de grond voor alle afslagplaatsen. 
� Het aanleveren van zand voor de afslagplaatsen 
� Het egaliseren van de plaatsen waar de greens komen en het kort maaien van het gras. 
Het egaliseren van het zand voor de afslagplaatsen, het plaatsen van de betonstenen (die 
dienen als ondergrond voor de afslagmatten) kan mogelijk worden uitgevoerd door de 
nieuwe leden van de nog op te richten golfclub. 
Verder wordt er ook vanuit gegaan, dan de gemeente Venlo het gras voor de greens blijft 
onderhouden.  

 
4.4 Investeringen 
 
In de bijlage 2 staat een overzicht van de voorlopige begroting alvorens de eerste golfbal kan 
worden geslagen. Geschat wordt dat minmaal 3400 Euro noodzakelijk is. 
 
 
4.5 De aanstelling van een golf Professional 
 
Een Pro (golf-trainer) is in eerste instantie nog niet noodzakelijk. Het is wel verstandig om 
zodra de golfbaan/golfclub een definitief karakter krijgt om diverse pro’s in de omgeving te 
polsen of zij bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de golfclub. 
De Pro komt niet in dienst van de golfclub, hij/zij heeft meestal een eigen bedrijf. 
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5. Oprichting golfclub Velden 
 
Het voorstel is om de golfclub vanaf het begin een onderdeel te laten zijn van SV Velden. 
Vervolgens kunnen dan de voorbereidende activiteiten starten, waaronder het opstellen van 
de statuten en huishoudelijke reglementen en de notariële bekrachtiging. 
 
5.1 Bekendmaking en ledenwerf actie 
 
Pas nadat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van dit voorstel en hun fiat hebben 
gegeven kan een ledenwerf actie starten. Dit kan gebeuren via de diverse nieuws media, 
waaronder: 

� De plaatselijke klokjes 
� De dag&week kranten  
� De bekendmaking van het initiatief via de lokale media, radio en TV 
� Een aparte webpagina op svvelden.nl 

 
Potentiële leden kunnen zich opgeven en wanneer er voldoende belangstellenden zijn (ca. 35) 
dan kan de eerste aspirant-leden vergadering plaatsvinden. 
Tijdens deze eerste vergadering komen de volgende zaken aan de orde: 

# De uitleg over de op te richten golfclub 
# De uitleg over de nieuwe golfaccommodatie 
# De naam van de vereniging 
# De concept begroting en contributie 
# De datum van de officiële oprichtingsvergadering 
# De verdeling van de taken en functies 
# De samenstelling van een voorlopig bestuur 

 
De taak van het voorlopig bestuur (minimaal 2 personen) is o.a. zorgen dat de statuten en 
huishoudelijke reglementen worden opgesteld en ze zijn een partij in de tot standkoming van 
de golfbaan. Tevens bereiden de voorlopige bestuursleden de oprichtingsvergadering voor. 
 
 
5.2 Contributie en mogelijke bijdragen door de gemeente 
 
In de bijlage 2 staat een overzicht van de kosten die gemaakt moeten worden alvorens de 
eerste golfbal kan worden geslagen. Geschat wordt dat ca. 3400 Euro noodzakelijk is. 
De eerste inschatting is, dat in het eerste oprichtingsjaar zich niet meer dan 50 mensen zullen 
opgeven als lid van de nieuwe golfclub. Bij een contributie van 75 Euro is er dan een budget 
van 3750 Euro ter beschikking. 
Er moet worden uitgezocht de eerste jaren financieel kunnen worden overbrugd. 
Als aan de voorwaarden van de gemeente zijn voldaan, kan een beroep worden gedaan voor 
een bijdrage in de oprichtingskosten (zie  http://www.sportraadvenlo.nl/Subsidie.html ) 
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Daarnaast is het mogelijk om een sponsor te vinden voor bv. de golfballen voor de driving 
range.  
 
 
5.3 Aansluiting bij de NGF 
 
Aansluiting van de golfvereniging bij de NGF (Nederlandse Golf Federatie) moet vanaf het 
eerste moment nagestreefd worden. Er zijn genoeg ingangen bij de NGF bekend om dit te 
regelen. Het eerste contact hierover met de NGF zal pas plaatsvinden als SV Velden haar fiat 
geeft voor de inrichting van de golfbaan op de IVO velden. 
In eerste instantie kan de status “geassocieerd” lid worden aangevraagd en vervolgens de C-
status als de golfclub officieel is opgericht. 
 
 
6. Voortgang 
 
Het is nog te vroeg om een tijdsplanning op te zetten. Een planning komt pas aan de orde als 
alle belanghebbende partijen, (SV Velden, IVO en gemeente Venlo) de goedkeuring hebben 
gegeven. 
 
De volgorde van de activiteiten is: 

1. Dit voorstel wordt besproken met het bestuur van SV Velden 
2. Na de verwerking van de op/aanmerkingen wordt het plan opnieuw besproken met 

SV Velden  
3. Bespreking van het voorstel met de gemeente Venlo 
4. Nadat de commentaren zijn verwerkt en een goedkeuring is verkregen, worden de 

inwoners van de gemeente op de hoogte gebracht van het voornemen 
5. Aspirant leden kunnen zich opgeven  
6. Een voorlopig bestuur wordt samengesteld 
7. De oprichting van een golfclub wordt uitgewerkt 
8. In nauwe samenwerking met de gemeente wordt de definitieve opzet van de golfbaan 

bepaald en uitgewerkt. 
 
 
7. Ten slotte 
 
Ik hoop dat dit plan in goede aarde valt bij SV Velden en uiteraard ben ik bereid op dit plan 
met het bestuur van SV Velden te bespreken. 
 
 

 
Jos Logister 

Velden. 
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Bijlage 1 
1e voorstel holes 1 t/m/ 9. 

 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 totaal 

Afstand 
[m] 123 45 119 130 70 129 99 72 135 922 
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Bijlage 2:  
 
Eerste begroting  

1 Haak voor cups 1 6€              6€           
2 Gaten boor 1 35€            35€         
3 Ballenrapers hand 4 32€            128€       
4 Cups voor de holes 12 6€              72€         
5 Vlaggen stokken 11 15€            165€       
6 betonstenen voor afslagplaats (2e hands) 80 2€              160€       
7 Golfballen 400 0,75€         300€       
8 Afslagmatten: 12 170€          2.040€    
9 Notariele kosten 500€       

sub totaal 3.406€    
Op termijn

20 handkar voor verplaaten van afslagmatten 1 100€          100€       
21 ballen machine 1 1.500€       1.500€    
22 Ballenraper hand machine 1 580€          580€       

Totaal 2.180€   
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Bijlage 3: 
 
Wie is Jos Logister? 
 
Geboren; 19-11-1947 te Heerlen 
Woonachtig in Velden sedert 1975 
Burgemeester van Deelensingel 26 
 
Getrouwd en twee kinderen. 
Opleiding; HTS Fysische Techniek. 
Gepensioneerd, 38 jaar gewerkt bij Océ-Technologies Venlo, afdeling Engineering van R&D 
 
Lid en penningmeester geweest van de volleybalclub Velden 
Lid en voorzitter geweest van de Sportraad Arcen en Velden 
Lid geweest van de tennisclub Velden 
Lid geweest van de golfclub Roobeek 
Momenteel 7 jaar lid van GC Bleijenbeek en al 5 jaar voorzitter van de Regel&Handicap 
commissie. Examinator en controleur GVB examens. 
 
Telefoon: 077-472 2039 
Email adres: rietjos.logister@hccnet.nl 
homepage: http://home.hccnet.nl/jmw.logister 
 
 
 
 
 
 


