
Speel boerengolf bij ons!
Op een terrein van 1,5ha achter de vakantiehuizen bieden wij u de mogelijkheid 

boerengolf te spelen.

Wat is Boerengolf? 
Boerengolf is een leuke variatie op het reguliere 

Golfspel. In plaats van een golfbal te gebruiken spelen 

de deelnemers – in groepen van 2 à 6 personen of 

individueel - met een lederhandbal. Het racket bestaat 

uit een steel met een klomp. Er bestaat de mogelijkheid 

de uitrusting, zakken, dranken en kinderen in een 

kruiwagen te transporteren.

De gatten worden door vlaggen vervangen die met zo weinig mogelijk slagen geraakt 

moeten worden. De verschillende hindernissen (brandhout, stroballen, tuben, banden, 

emmers en boomstammen) op de baan zijn heel grappig. De speler of de groep met de 

minste slagen heeft gewonnen.

Spelregels
Op de baan spelen twee groepen of meerdere 

spelers tegen elkaar. In het begin (eerste ronde) 

slaan de spelers om de beurt de bal vanaf het 

afslagpunt. De bal die dan het verst van de vlag 

verwijderd is, is vervolgens aan slag.

De bal mag altijd een clublengte verplaatst 

worden, maar nooit zo dat de bal dichter bij de 

vlag komt. De twee groepen/de spelers lopen zo 

gezamenlijk het traject, tijdens de hele duur van 

het spel. Binnen een groep slaat men om de beurt. De molshopen mogen als afslaghulp 

gebruikt worden.

Het doel is bereikt als de bal de vlag raakt. Vervolgens leg je de bal 4 meter in de 

richting van de volgende vlag en begint weer te slaan. Zo loop je de hele baan. Op het 

wedstrijdformulier worden de namen van de spelers, ter linker zijde ingevuld. Deze 

worden uitgewisseld met de andere groep/speler en van hen ingevuld. Bij de nummers 1 

t/m 10 worden het aantal slagen bijgehouden, per vlag, middels turven. Als de bal naar 

10 slagen de vlag niet geraakt heeft, worden er 10 strafpunten bijgeteld. Als de bal in het 

water valt is het één strafpunt. De groep/speler met het minste aantal slagen heeft 

gewonnen.



Andere veiligheidsadviesen

1. De minimale afstand (ten minste 3 meters van de speler die slaat) moet 

gerespecteerd worden.

2. De instructies van het personeel moeten altijd gerespecteerd worden.

3. Het racket is voor het slagen van de bal gedacht en niet voor andere dingen. Het 

is ook geen spavervanger.


