
Val kenswaardse g olfcl u b
viert haar vierde lustrum

Bii veel andere golfclubs staan bij het clubhuis meestal grote en dure auto's. Bii een taag-
drempelige club als VGC zie je vooralfietsen in groten getale.

Het is inmiddels alweer twintig jaar geleden, dat een aantal enÍhousiaste golflieÍhebbers be-
sloot om inValkenswaard een laagdrempelige golfclub op Íe richten. Met medewerking van de
gemeente werd op spoÍpark Den Dries een baantje ingericht, eerst zeer bescheiden, begin-
nend met slechts vier holes.

een zeer actieve jeugdcom-
missie, die er alles aan doet
om ook de jeugd voor deze
uitdagende sport te interesse-
ren. Via de scholen en een
specifiek op jeugd geënt trai-
ningsprogramma wordt nu
ook deze categorie enthousi-
ast gemaakt. Inmiddels heeft
een aantal scholieren het golf-
vaardigheidbewij s verworven
en is er sprake van een heuse
jeugdafdeling.

Die aandacht voor de jeugd,
komt ook terug in de activitei-
ten die de club in het kader
van dit vierde lustrum heeft
gehouden. Voor de senioren
een gezellig en gevarieerd
prograrnma, met diverse golf-
wedstrijden op de eigen ac-
commodatie, een streetgolf

evenement en een feestelijke
afsluiting. Speciaal voor de
basisschooljeugd uit Valkens-
waard was er een golf fun fac-
tory onder auspiciën van de
NGF, En voor de gevorderde
jeugd een echte golfwedstrijd.
De continuïteit van de vereni-
ging is mede afhankelijk van
de ledengroei en die is bij
VGC nog steeds aanwezig.
Zonder overdrijving kan wor-
den gesteld dat de laagdrem-
peligheid en de gezelligheid
binnen de club, als uitkomst
van een groot aantal georga-
niseerde activiteiten, hier ze-
ker debet aan is. Tel daarbij
op de grote schare van wijwil-
ligers die zich inspant om de
club te runnen en het zal dui-
delijk zijn dat het met deze
club goed gaat.

Maar inmiddels is de vereni-
ging uitgegroeid tot een vol-
waardige golfclub, met een
negen holes baan en een er-
kenning van de Nederlandse
Golf Federatie (NGF). En,
enige jaren geleden realiseer-
de de vereniging de bouw en
ingebruikname van een ge-
heel nieuw paviljoen. Het kan
niet ontkent worden dat er
aanvankelijk sprake was van
enige scepsis bij de overige
gebruikers van het sportpark.
'Zouden die golfers hen niet

in de weg lopen?' 'Zou het
niet gevaarlijk zijn?' Geluk-
kig is dat allemaal niet meer
aan de orde. De verstandhou-
ding met de overige gebrui-
kers is inmiddels zonder meer
goed te noemen. Het feit dat
er nu overdag ook vaak men-
sen aanwezig zijn op Den
Dries heeft immers ook zijn
goede kanten. Hierdoor is er
sprake van sociale controle
op dit prachtige sportpark,
met alle positieve gevolgen
van dien. Het vandalisme bii-

voorbeeld is drastisch ge-
daald. Ook de ondersteuning
van de gemeentelijke dienst
sportzaken gaat elk jaar be-
ter. De gevolgen hiervan zijn
duidelijk te merken aan de
verbetering van de greens.De
gemeente heeft enkele mede-
werkers een cursus greenkee-
pinglaten volgen en dat be-
taalt zich uit in steeds betere
greens. Golf is niet een sport
voor enkel pensioengerech-
tigden. De Valkenswaardse
Golfclub (VGC) heeft ook


