
Boerengolf - Golf Champêtre 

Wat is Boerengolf? 

Het lijkt wat op golf maar dan wel op een grote weide met 

wellicht ook tussen schapen of koeien. 

De spelers staan hierbij dus niet op de green maar gewoon in de 

weide en krijgen een klomp (club) om de bal zo snel mogelijk in 

de hole te werken. 

Boerengolf is vooral superleuk om te doen. Met familie, 

collega’s of vrienden, er zal vooral veel gelachen worden. De 

heuvels, dalletjes en abrupte sloten maken het spel uitdagend 

voor jong en oud. 

Praktische info: 

De weiden van de Monville boerderij geven een buitengewoon 

panorama uitzicht op de omgeving! 

De Monville boerderij in Stoumont biedt een uitzonderlijk 

parcours aan van 1700 meter op een hoogte van 360 meter en 

heeft 12 holes. Er zijn diverse club maten zodat klein en groot 

kan meespelen. Goed voor 2 uur plezier! 

Adres:   Village 71 – 4987 Stoumont 

Openingsuren: zie website www.fermemonville.be 

Prijzen:  volwassenen en kinderen ouder dan 12: € 7,80 

kinderen jonger dan 12                             : € 5,00 

Reserveren:   RESERVATIE IS NOODZAKELIJK DE DAG ERVOOR  

                         telefonisch reserveren: +0032(0 ) 497 15 10 82   

                         en nadien te bevestigen via SMS                              

Indien gewenst kan ook een Picknick mandje gereserveerd 

worden. 

 

https://www.fermemonville.be/nl/


Speluitleg 

Boerengolf is een balspel, waarbij een leren bal (diameter 14 cm) met een Boerengolf club bij de 

afslag wordt weggeslagen in de richting van een gemarkeerd put of hole. De hole is een emmer met 

diameter 20 cm in de grond. Doel van Boerengolf is om de bal in zo min mogelijk aantal slagen in een 

emmer te doen belanden. Een Boerengolf baan heeft meestal 10 – 12 holes. 

Bij Boerengolf spelen twee teams tegen elkaar. Een team bestaat uit maximaal 5 personen. Elk team 

heeft een eigen bal en een Boerengolf club (een golfstok met klomp). De groep die het verst van de 

hole verwijderd is, is aan slag. Binnen een team zijn spelers na elkaar aan de beurt. Het spel of een 

wedstrijd begint met een afslag. Team 1 slaat de bal vanaf het afslag punt en vervolgens team 2. De 

bal die dan het verst van de hole is verwijderd wordt geslagen. 

Aantal slagen worden bijgehouden op een wedstrijd formulier. Op het wedstrijdformulier worden de 

namen van de teamleden ingevuld. Onder de nummers van de holes (1 t/m de laatste) wordt het 

aantal slagen per hole bijgehouden door te turven. Het team dat het minste aantal slagen heeft, is 

winnaar. 

 

Spelreglement 

Vooraf en Veiligheid: 

 Sta nooit achter of naast een speler die gaat slaan. 

 De kapitein is teamverantwoordelijke en aanspreekpunt voor derden. 

 Is een andere groep bezig? Kies dan eerst een andere hole, of wacht even. 

 Bij onweer wordt het spel stilgelegd. 

Afslaan  

 Doe je  op 5 meter van een startvlag, of van de vlag van de vorige hole. 

 Alle teams slaan hun afslag; Daarna speelt het team dat verst van de vlag ligt. 

Spelen 

 Laat dieren met rust. Ligt de bal in lang gras, dan mag je deze bovenop een graspol leggen, 

tot 1 meter verder maar niet vooruit.  

 Als de bal van een ander team in de weg ligt, dan speelt dit team eerst. Liggen ze te dicht bij  

elkaar, neem dan tijdelijk één bal weg. 

 Als de bal binnen 1  meter van de hole komt dan werkt dit team deze hole eerst af. 

 Daarna spelen de resterende teams deze hole verder af.  

Strafslag   

 Bij air-shot: je raakt de bal niet bij het slaan. 

 Bij bal in een hindernis: water, omheining, gewas. Haal de bal terug en speel verder van op 

de plaats waar de bal in de hindernis rolde. 

 Na 3 pogingen niet over een hindernis: leg dan de bal voorbij de hindernis. 

 Vergissing van bal, leg de bal terug op zijn startpositie. 

 Tel 3 strafpunten als je een dier raakt. 

EINDE 

 Winnaar is het team met in totaal het minst aantal slagen. 

 Breng alle materiaal terug naaf de receptie.  

 

 


