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Samenvatting
Op 11 september 2015 is de tijdelijke discgolfbaan in Zoetermeer officieel geopend. Om inzicht
te krijgen wie gebruik maken van de baan (leeftijd, woonplaats), hoe vaak, met wie, en hoe men
op de hoogte was van het bestaan van deze baan is in de periode van 11 september 2015 tot
11 september 2015 aan de spelers gevraagd een korte digitale vragenlijst in te vullen (via een
QR-code of link).
In totaal is de vragenlijst door 253 respondenten ingevuld; 241 compleet, en 12 gedeeltelijk. De
vragenlijst is door 142 verschillende personen ingevuld (waarvan 137 geheel en 5 gedeeltelijk).
Van de respondenten is bijna niemand jonger dan 12 jaar of 65 jaar of ouder. 5% is in de
leeftijd van 12 tot 18 jaar, 14% in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, 47% in de leeftijd van 25 tot 40
jaar en 34% in de leeftijd van 40 van 65 jaar.
Bijna de helft van de respondenten woont in Zoetermeer. Iets meer dan een kwart woont niet in
Zoetermeer maar binnen een afstand van 20 km. Ongeveer een achtste woont op een afstand
van 20 tot 50 km. Een ongeveer even grote groep woont in de rest van Nederland. Er was één
respondent uit het buitenland afkomstig.
Van de respondenten die voor het eerst van de baan gebruik hebben gemaakt (30%) geeft 93%
aan vaker van deze baan gebruik te zullen gaan maken.
Van de respondenten die reeds vaker gebruik hebben gemaakt van de baan zegt bijna een
derde meer dan één keer per week gebruik te maken van de baan eveneens bijna een derde
zegt één keer per maand van de baan gebruik te maken. Iets meer dan een kwart zegt één keer
per week van de baan gebruik te maken.
Discgolf wordt het meest met vrienden/ kennissen gespeeld; door bijna de helft van de
respondenten. Op de tweede plaats komt het gezin/familie (23%) en op de derde plaats daar
aanwezige spelers (18%) (meer antwoorden mogelijk).
Bijna twee derde (63%) heeft via vrienden of bekenden van de Zoetermeerse Discgolfbaan
gehoord, en ongeveer de helft via de Facebookpagina Zoetermeer Discgolf United. De overige
communicatievormen scoren beduidend lager (meer antwoorden mogelijk).
Ruim 90% van de respondenten speelt het spel omdat het een aantrekkelijk spel is, 86% omdat
het in de buitenlucht is en 63% omdat het altijd kan (meer antwoorden mogelijk).
Ruim 90% van de respondenten is van mening dat de baan aan de wensen en verwachtingen
voldoet. De meest genoemde gewenst verbetering is meer uitdaging.
Bijna alle respondenten zouden deze discgolfbaan aanbevelen bij vrienden of kennissen.
De meest gemaakte opmerking is dat de baan moet blijven.
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1 Onderzoeksverantwoording
1.1

Inleiding
Op 11 september 2015 is de discgolfbaan in Zoetermeer officieel geopend. Het is een tijdelijke
discgolfbaan. Deelnemers kunnen de plattegrond van de baan downloaden op hun mobiele
telefoon. Om te inzicht te krijgen wie gebruik maken van de baan (leeftijd, woonplaats), hoe
vaak, met wie, en hoe men op de hoogte was van deze baan is in de periode van 11 september
2015 tot 11 september 2015 aan de spelers gevraagd een korte digitale vragenlijst in te vullen
(via een QR-code of link).

1.2

Doelstelling
Doel van het onderzoek is uitspraken te kunnen doen over:
 het gebruik van de discgolfbaan in Zoetermeer;
 me wie men gebruik maakt van deze discgolfbaan;
 hoe men wist van het bestaan van deze discgolfbaan.

1.3

Respons
In totaal is de vragenlijst 253 keer ingevuld; 241 compleet, en 12 gedeeltelijk. De vragenlijst is
door 142 verschillende personen ingevuld (waarvan 137 geheel en 5 gedeeltelijk). Elke maand
werd onder de respondenten van een volledig ingevulde vragenlijst op basis van het emailadres een setje discs verloot.

1.4

Opzet rapport
In het hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd.
Bijlage 1 bevat de vragenlijst. In bijlage 2 zijn de resultaten in tabelvorm opgenomen.
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2 Resultaten
2.1

Gebruikers
De vragenlijst is in totaal 253 keer ingevuld: dus 253 respondenten. 241 respondenten hebben
de vragenlijst compleet ingevuld en 12 gedeeltelijk. Voor de vragenlijst zie bijlage 1.
Een respondent kan echter de baan meer keren gebruikt hebben, en de vragenlijst meer keren
hebben ingevuld. Om zicht te krijgen op het aantal verschillende/unieke respondenten is elke
keer dat iemand de vragenlijst invult gevraagd of voor het eerste de baan heeft bezocht en of hij
de vragenlijst al vaker heeft ingevuld.
Van de 253 respondenten hebben er 75 (30%) de baan voor het eerst bezocht en 178 (70%) de
baan reeds eerder bezocht. Aan deze laatste groep is gevraagd of men de vragenlijst al eerder
heeft ingevuld. Van deze groep respondenten hebben er 67 (38%) de vragenlijst voor het eerst
ingevuld, 109 (62%) de vragenlijst al eerder ingevuld, en hebben 2 respondenten de vraag niet
ingevuld. De vragenlijst is dus door 142 (75 + 67) unieke respondenten ingevuld.
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd op basis van de respondenten, dus
niet de unieke respondenten. De reden hiervoor is dat gebruik en oordeel in de
onderzoeksperiode kan veranderen: bijvoorbeeld in de zomer speelt men vaker, in de winter is
men minder tevreden met de baan (drassig). Vergelijking van de resultaten op basis van
respondenten en unieke respondenten laat geen grote verschillen zien.
Aan alle respondenten is de leeftijd gevraagd. Bijna niemand jonger dan 12 jaar of 65 jaar of
ouder, 5% in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, 14% in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, 47% in de
leeftijd van 25 tot 40 jaar en 34% in de leeftijd van 40 van 65 jaar. Zie figuur 2 en bijlage 2,
vraag 12.
Figuur 1: Hoe oud bent u?
0%

0%
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14%
34%

tot 12 jaar
12 tot 18 jaar

18 tot 25 jaar
25 tot 40 jaar
40 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
47%

Bijna de helft van de respondenten woont in Zoetermeer. Iets meer dan een kwart woont niet in
Zoetermeer maar binnen een afstand van 20 km. Ongeveer een achtste woont op een afstand
van 20 tot 50 km. Een ongeveer even grote groep woont in de rest van Nederland. Er was één
respondent uit het buitenland afkomstig.

JABO/Onderzoek en Statistiek – 2016 – Discgolf

9

Figuur 2: Waar woont u?
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2.2

Gebruik discgolfbaan
Aan de respondenten die voor het eerst gebruik gemaakt hebben van de baan is gevraagd of
ze van plan zijn vaker van de baan gebruikt te maken. 93% van deze groep respondenten heeft
aangegeven vaker gebruikt te baan gaan maken van de baan.
Aan de respondenten die reeds vaker gebruik hebben gemaakt van de baan is gevraagd hoe
vaak ze gebruik maken van de baan. Bijna een derde van de respondenten zegt meer dan één
keer per week gebruik te maken van de baan. Een even grote groep geeft aan één keer per
maand van de baan gebruik te maken. Iets meer dan een kwart zegt één keer per week van de
baan gebruik te maken.
Figuur 3: Hoe vaak maakt u gebruik van deze discgolfbaan?
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ja, 1 keer per 6 maanden of
minder
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2.3

Met wie wordt discgolf gespeeld?
Discgolf wordt het meest met vrienden/ kennissen gespeeld, door bijna de helft van de
respondenten genoemd. Op de tweede plaats komt het gezin/familie (23%) en op de derde
plaats daar aanwezige spelers (18%). De overige antwoordcategorieën scoren beduidend
lager: ongeveer 10%. Bij ‘anders, namelijk:’ worden hoofdzakelijk collega’s/ bedrijfsuitje en
wedstrijd/ toernooi genoemd.
Figuur 4: Met wie heeft u discgolf gespeeld?
vrienden/kennissen

49%
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Hoe geïnformeerd?
Bijna twee derde (63%) heeft via vrienden of bekenden van de Zoetermeerse Discgolfbaan
gehoord, en ongeveer de helft via de Facebookpagina Zoetermeer Discgolf United. De overige
communicatievormen scoren beduidend lager. Bij ‘anders, namelijk:’ wordt collega’s (6 van de
20 antwoorden) en de initiatiefnemer/ ambassadeur in Zoetermeer (3 van de 20 respondenten)
meer keren genoemd.
Figuur 5: Hoe bent u geïnformeerd over deze baan?
via vrienden of bekenden

63%

via de Facebookpagina Zoetermeer Discgolf
United

49%

via de website www.zoetermeerdiscgolf.nl

26%

via het Streekblad, Zoetermeer Dichtbij of een
andere krant
via Directory PDGA (Professional Disc Golf
Association)
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2.5

Waarom speelt men discgolf?

Op deze vraag kon een respondent meer antwoorden geven. Dat is in grote getalen gedaan: de
diverse redenen zijn door tussen de 40% en 91% van de respondenten genoemd. Ruim 90%
van de respondenten speelt het spel omdat het een aantrekkelijk spel is en 86% omdat het in
de buitenlucht is. Bij ‘anders, namelijk:’ redenen zijn divers van aard.
Figuur 5: Waarom speelt u discgolf?
het spel is aantrekkelijk/leuk om te spelen

91%

het is in de buitenlucht

86%

het kan altijd

63%
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40%

anders, namelijk:
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Voldoet de baan?

Ruim 90% van de respondenten is van mening dat de baan aan de wensen en verwachtingen
voldoet. Onderstaande woordenwolk geeft een beeld van de (gehercodeerde) opmerkingen. De
meest genoemde items zijn: meer uitdaging, meer beplanting, modderig, meer maaien, leuk,
langere baan en meer baskets, of woorden van gelijke strekking. Voor de volledige
opmerkingen, zie bijlage 2, vraag 9.
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Bijna alle respondenten zouden deze discgolfbaan aanbevelen bij vrienden of kennissen.
Tenslotte was er ruimte voor opmerkingen.
Onderstaande woordenwolk geeft een beeld van de (gehercodeerde) opmerkingen. De meest
genoemde items zijn: moet blijven, medewerking gemeente, voor iedereen, 18 holes baan,
vaker maaien, of woorden van gelijke strekking. Voor de volledige opmerkingen, zie bijlage 2,
vraag 14.
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Bijlage 1

Vragenlijst

Geef uw mening en maak kans op een gratis setje discs!
Zojuist heeft u gebruik gemaakt van de Zoetermeerse discgolfbaan.
De gemeente Zoetermeer hoort graag uw ervaringen.
Heeft u de vragen al een keer ingevuld? Vul de vragen dan gerust nogmaals in.
Onder de inzenders die de vragen volledig hebben ingevuld wordt één keer per maand een
setje discs verloot.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

1. Is dit de eerste keer dat u gebruik maakt van deze discgolfbaan?
ja

nee





2. Denkt u nogmaals gebruik te zullen maken van deze discgolfbaan?
ja

nee





3. Hoe vaak maakt u gebruik van deze discgolfbaan?
Kruis de optie aan die het meest van toepassing is.



meer dan 1 keer per week



1 keer per week



1 keer per maand



1 keer per 3 maanden



1 keer per 6 maanden of minder

4. Heeft u deze vragenlijst al een of meer keren eerder ingevuld?
ja

nee
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Met wie heeft u discgolf gespeeld?
gezin/familie



vrienden/
kennissen



met spelers via
Facebook

daar aanwezige
spelers





alleen



anders, namelijk:
_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
6. Hoe bent u geïnformeerd over deze discgolfbaan?
Meer antwoorden mogelijk.



via vrienden of bekenden



via het Streekblad, Zoetermeer Dichtbij of een andere krant



via de Facebookpagina Zoetermeer Discgolf United



via de website www.zoetermeerdiscgolf.nl



via Directory PDGA (Professional Disc Golf Association)

anders, namelijk:
_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
7. Waarom speelt u discgolf?
Meer antwoorden mogelijk.



het spel is aantrekkelijk/leuk om te spelen



het is in de buitenlucht



het kan altijd



je kunt het alleen spelen



de baan is dichtbij

anders, namelijk:

_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
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8. Voldoet de Zoetermeerse discgolfbaan aan uw wensen en verwachtingen?
ja

nee





9. Ruimte voor opmerkingen
_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ _

10. Zou u deze discgolfbaan aanbevelen bij vrienden of kennissen?
ja

nee





weet niet



11. Waar woont u?



in Zoetermeer



niet in Zoetermeer maar binnen een afstand van 20 km van deze discgolfbaan



niet in Zoetermeer maar binnen een afstand 20 tot van 50 km van deze discgolfbaan



verder binnen Nederland



buiten Nederland

12. Hoe oud bent u?



tot 12 jaar



12 tot 18 jaar



18 tot 25 jaar



25 tot 40 jaar



40 tot 65 jaar



65 jaar of ouder
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13. Onder de inzenders wordt één keer per maand een set van twee discs verloot.
Vul uw e-mailadres in als u aan deze verloting wilt deelnemen.
_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __

14. Ruimte voor opmerkingen

_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __
_ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __

18

JABO/Onderzoek en Statistiek – 2016 – Discgolf

Bijlage 2:

Resultaten in tabelvorm

Vraag 1. Is dit de eerste keer dat u gebruik maakt van deze discgolfbaan?
aantal

%

75

29,6%

nee

178

70,4%

totaal

253

100,0%

ja

Vraag 2. Denkt u nogmaals gebruik te zullen maken van deze discgolfbaan?
Alleen gevraagd aan de respondenten die bij vraag 1 ‘ja’ hebben geantwoord.
Ingevuld door 74 van de 75 respondenten die bij vraag 1 ‘nee’ hebben ingevuld.
aantal

%

69

93,2%

5

6,8%

74

100,0%

ja
nee
totaal

Vraag 3. Hoe vaak maakt u gebruik van deze discgolfbaan?
Kruis de optie aan die het meest van toepassing is.
Ingevuld door 176 van de 178 respondenten die bij vraag 1 ‘nee’ hebben geantwoord.
aantal

%

meer dan 1 keer per week

56

31,8%

1 keer per week

46

26,1%

1 keer per maand

57

32,4%

1 keer per 3 maanden

11

6,3%

6

3,4%

176

100,0%

1 keer per 6 maanden of minder
totaal

Kruistabel van vraag 3 (Hoe vaak maakt u gebruik van deze discgolfbaan?) met
vraag 16 (hoe oud bent u?).
Ingevuld door 173 van de 178 respondenten die bij vraag 1 ‘nee’ hebben geantwoord.

meer dan 1

n

keer per week

%

1 keer per

n

week

%

1 keer per

n

maand

%

1 keer per 3

n

maanden

%

1 keer per 6

n

tot 12

12 tot

18 tot

25 tot

40 tot

65 jaar

jaar

18 jaar

25 jaar

40 jaar

65 jaar

of ouder

totaal

0

2

12

26

15

0

55

0,0%

1,2%

6,9%

15,0%

8,7%

0,0%

31,8%

0

2

3

31

10

0

46

0,0%

1,2%

1,7%

17,9%

5,8%

0,0%

26,6%

0

5

5

25

21

0

56

0,0%

2,9%

2,9%

14,5%

12,1%

0,0%

32,4%

0

0

2

3

5

0

10

0,0%

0,0%

1,2%

1,7%

2,9%

0,0%

5,8%

0

0

1

0

5

0

6
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maanden of

%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

2,9%

0,0%

3,5%

0

9

23

85

56

0

173

0,0%

5,2%

13,3%

49,1%

32,4%

0,0%

100,0%

minder
totaal

n
%

Vraag 4. Heeft u deze vragenlijst al een of meer keren eerder ingevuld?
Ingevuld door 176 van de 178 respondenten die bij vraag 1 ‘nee’ hebben geantwoord.
aantal

%

109

61,9%

67

38,1%

176

100,0%

aantal

%

56

22,9%

120

49,0%

met spelers via Facebook

28

11,4%

daar aanwezige spelers

44

18,0%

alleen

25

10,2%

anders, namelijk

17

6,9%

totaal aantal antwoorden

290

118,4%

totaal aantal respondenten

245

100,0%

ja
nee
totaal

Vraag 5. Met wie heeft u gespeeld?
Door 245 van de 253 respondenten beantwoord.
Meer antwoorden per respondent mogelijk.

gezin/familie
vrienden/kennissen

Vraag 5. Anders, namelijk:
aantal
Bedrijfsuitje

5

Collega's

4

Collega's, toevallige voorbijgangers "die het graag even willen proberen".

1

Het is voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig.
Georganiseerd evenement van vereniging Zoetermeer discgolf

1

Georganiseerd toernooi

1

Jongeren van mijn werk

1

Met 2 collega's die allebei hun zoon meegenomen hadden en met de buurman

1

van 1 van de 2 collega's.
Wedstrijd

1

Wedstrijd, trainingen

2

totaal

20

17
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vraag 6. Hoe bent u geïnformeerd over deze discgolfbaan?
Meer antwoorden mogelijk.
Door 245 van de 253 respondenten beantwoord.
aantal

%

155

63,3%

40

16,3%

121

49,4%

via de website www.zoetermeerdiscgolf.nl

63

25,7%

via Directory PDGA (Professional Disc Golf

7

2,9%

20

8,2%

totaal aantal antwoorden

406

165,7%

totaal aantal respondenten

245

100,0%

via vrienden of bekenden
via het Streekblad, Zoetermeer Dichtbij of een
andere krant
via de Facebookpagina Zoetermeer Discgolf
United

Association)
anders, namelijk:

vraag 6. Anders, namelijk:
aantal
Ben zelf de initiator :-)

1

De site van de Nederlandse frisbee bond, toen ik zocht of er al weer nieuwe

1

banen bij waren gekomen, en ik blij verrast was er een in Zoetermeer aan te
treffen.
Evenementen pagina van Zoetermeer

1

Facebook

1

Facebook disc golf Nederland

1

Ik fietste er langs en heb mij daarna verder geïnformeerd via google.

1

Kwam er langs fietsen.

1

Through my boyfriend.

1

Toevallig

1

Via de ambassadeur van Discgolf Zoetermeer Pelle Rietveld

1

Via de initiatiefnemers van Zoetermeer Discgolf United

1

Via de Pel

1

Via een collega

6

Via www.frisbeewinkel.nl

1

Zoetermeer Discgolf United

1

Totaal

20
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vraag 7. Waarom speelt u discgolf?
Meer antwoorden mogelijk.
Door 244 van de 253 respondenten beantwoord.
aantal

%

het spel is aantrekkelijk/leuk om te spelen

222

91,0%

het is in de buitenlucht

209

85,7%

het kan altijd

154

63,1%

97

39,8%

de baan is dichtbij

115

47,1%

anders, namelijk:

21

8,6%

totaal aantal antwoorden

818

335,2%

totaal aantal respondenten

244

100,0%

je kunt het alleen spelen

vraag 7. Anders namelijk:
aantal
Altijd aardige en leuke mensen

1

Beweging

1

De open houding van discgolfers, iedereen kan meedoen, een paar discs zijn zo

1

geleend en iedereen is bereid het spel uit te leggen.
Gezellig met anderen spelen, ook mensen met wie ik anders geen contact zou

1

hebben.
Goedkoop en niet verbonden aan (openings)tijden.

1

Hele leuke sport voor jong en oud. Goed voor je, mentaal en fysiek. Ook heel tof om

1

zo'n disc te zien vliegen naar een doel wat jij hebt gesteld (als het lukt). En ook, hele
leuke mensen spelen dit. Super vriendelijk en je kan zo aansluiten. Dat kom je
helaas weinig tegen tegenwoordig.
Het geeft een kick als je een mooie worp gooit en het is gezellig. Ook is het

1

goedkoop om te doen.
Het is een groene sport

1

Het is gezellig en voor iedere deelnemer ook spannend tegelijk.

1

Het is weer es wat anders.

1

Het is zowel ontspannend als het vereist concentratie.

1

Het maakt je hoofd leeg en het geeft af en toe een kick.

1

Het spel is aantrekkelijk/leuk om te spelen en het is in de buitenlucht en ik kan het

1

altijd doen!
Ik speel sinds dit seizoen weer competitie en ben daardoor 3 keer per week op de

1

baan te vinden om te trainen.
Is mijn sport, En ik woon helaas op meer dan 1 uur rijden anders kwam er ik er

1

dagelijks/wekelijks.
Is nieuw en biedt ruimte om 'beter te worden'

1

Je beleeft vrijheid, naast een drukke baan 'maakt het je hoofd leeg' en je kunt je

1

heerlijk uitleven.
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Lage kosten

1

Leuk en sociaal met vrienden

1

Mijn oom is er enthousiast over geweest en wilde mij er kennis mee laten maken.

1

Om mijn hoofd leeg te maken, om een frisse neus te halen, om frustratie eruit te

1

smijten, om bij te kletsen met vrienden, om ongegeneerd door de bosjes te lopen om
een frisbee te zoeken.
totaal
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vraag 8. Voldoet de Zoetermeerse discgolfbaan aan uw wensen en verwachtingen?
Door 243 van de 253 respondenten beantwoord.
aantal

%

220

90,5%

23

9,5%

243

100,0%

ja
nee
totaal

vraag 9. Ruimte voor opmerkingen.
1. (Nog) geen vergelijkingsmateriaal met andere banen
2. 18 pole holes is prima, zelfs al wordt elke hole via 2 routes aangespeeld. Dat geeft momenteel een
enkele keer wat drukte bij de pole hole. De veldenzijn nu erg kaal en bieden geen enkele schaduw op
zonrijke dagen. Ik zou graag meer uitdaging willen zien, bv in de vorm van bomen in het veld. Ook zou
het leuk zijn wat meer lange courses te kunnen spelen.
3. Alleen jammer dat de omgeving niet altijd schoon is en best modderig is.
4. Alleen jammer dat, nadat er andere evenementen in de buurt plaats hebben gevonden, er veel rommel
blijft liggen op de golfbaan.
5. Als beginner zijn de bosjes altijd goed voor zoekacties. De bebossing zou wat minder dicht mogen, er
mag ook minder brandnetel staan.
6. Bij betreden terrein duidelijker aangeven dat het geen honden uitlaatplek is.
7. De baan is al een stuk opgeknapt ten opzichte van de eerste keer dat ik geweest ben. Helemaal top en
leuk dat er bordjes staan en dat er een stuk hoog gras weggemaaid is. Persoonlijk vind ik het terrein
eigenlijk nog veel te ongelijk en te drassig. Ben zelfs door mijn enkel geklapt en dat kwam doord at ik in
een gat stapte. Dat was niet bepaald grappig.
8. De baan wordt steeds beter. Het terrein was in het begin erg slecht. Nu kun je echt een leuke ronde
lopen. De course is goed aangegeven met de genummerde bordjes en tekeningen. Daardoor is het
spelen ook leuker.
9. De baan zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door het in een park te plaatsen. Meer beleving
en uitdaging door obstakels.
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10. De course zou uitdagender kunnen worden wanneer er meer hoogteverschillen en bomen aanwezig
zouden zijn. Ook zou course met 18 manden meer mogelijkheden bieden als het gaat om
niveauverschillen. Wellicht is het voor de toekomst een idee om wat sanitaire voorzieningen te treffen.
Met 4 personen ben je toch snel 2,5 uur op de course aanwezig. Voor de heren niet zo'n probleem,
maar mijn ervaring is dat de dames daar doorgaans toch iets anders tegenaan kijken. Deze sport is
zeker niet alleen voor heren weggelegd.
11. De hoofdingang is een blubber zwembad. Dit is vervelend, vieze voeten, maar ook bij een eventuele
calamiteit is het terrein niet toegankelijk voor hulpdiensten. Dit is op te lossen door op deze blubber
houtsnippers te gooien.
12. De loop is niet handig.
13. Deels. Een permanente baan in bijvoorbeeld Westerpark zal ultiem zijn in een mooie natuurlijke
omgeving.
14. Disc golf is echt een heel mooie sport die voor iedereen toegankelijk is. Hoe mooi zou het zijn om het
goed te promoten bij de inwoners van Zoetermeer en omstreken. Het is een makkelijke en vriendelijke
sfeer onder de spelers en elk niveau is oké. Dit is een pracht initiatief van de Gemeente. Hoe mooi zou
het zijn als het terrein langzaam in een mooie park verandert waarin discgolf, lekker wandelen en
recreëren uitgangspunt zijn!
15. Disc Golf is super gaaf & het is ook mooi om te zien dat er zoveel mensen meedoen en dat je het ook
gewoon heel leuk met elkaar hebt. Ik heb nu al zoveel mensen leren kennen. :D
16. Door de open ruimte en het feit dat je verder nauwelijks andere gebruikers van het park hebt een
perfecte baan om te oefenen voor discgolf. Ook erg prettig dat er weer sociale controle is want het
werd behoorlijk onveilig daar!
17. Een deel van het parcours staat nu op kale velden. Met beplanting kan er een veel interessantere
course worden gecreëerd.
18. Een mooier terrein zou fijn zijn. Momenteel is de baan erg drassig.
19. Een permanente baan zal super zijn!
20. Een permanente course zou mooi zijn met 18 baskets en iets meer bomen.
21. Een uitbreiding van het aantal baskets mag natuurlijk altijd. :)
22. Er mogen nog wel extra holes bij.
23. Er mogen wel uitdagingen komen. Bijv. Meer hindernissen oud
24. Er zou meer groen kunnen komen om de holes uitdagender te kunnen maken. Eventueel uitbreiding
naar de andere kant van de weg lijkt mij ook prachtig en op weg naar een volwaardig discgolfparcours.
25. Er zouden meer natuurlijke hindernissen mogen komen om het parcours uitdagender te maken,
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bijvoorbeeld bomen/struiken. Verder is de course heerlijk om te spelen.
26. Fantastisch dat er een course is, waar je vooral ook in de zomer ongestoord kan spelen. Meer holes
zou mooi zijn. Langere tee pads ook.
27. Fijn dat er weinig picknicks plaatsvinden, zo is het ook in de zomer mogelijk om gerust te discgolfen
28. Geweldig mooi initiatief en daarnaast ook ideaal om met mijn kinderen sportief bezig te zijn!
29. Graag beter onderhouden en op den duur meer uitdagingen op een parcours in Zoetermeer realiseren.
30. Graag nog meer variatie en beter onderhoud.
31. Graag wel het gras maaien niet alle holes zijn toegankelijk. Bordjes herstellen. Gaten (konijnen?)
Opvullen want dat geeft enkelblessures. Afwatering is op sommige stukken problematisch.
32. Gras onvoldoende gemaaid waardoor je bij nat gras onnodig met water in je schoenen loopt.
33. Het is alleen jammer dat mensen vlak voor d "holes" voorbij kunnen lopen. Hierdoor moet je soms op
elkaar wachten.
34. Het is een geweldige baan. Heel toegankelijk. Deze sport moet meer onder de aandacht komen. Deze
baan moet blijven!
35. Het is een hele leuke baan voor beginners alleen hoop ik dat er wat vaker gemaaid wordt want het is
niet leuk om heel de tijd naar je discs te zoeken als het gras te hoog is. Permanente T-signs zijn er
niet. Nu is het een paaltje van hout dus ik vraag me af hoe lang die er staan voordat ze gesloopt
worden? Ik woon zelf in Rotterdam(Oost) dus ik zou het aan moeten kunnen fietsen. Denk dat een half
uurtje is....? Maar mooie actie van Pelle Rietveld en de gemeente voor het plaatsen.
36. Het is een leuke baan voor gevorderden en beginners. Ben blij dat er gemaaid is want de eerste x
liepen we steeds naar onze discs te zoeken. Ik vind de tee -offs een beetje glad en hoop dat ze de
houten tee-signs laten staan. Metaal zou beter zijn. Ik kom zeker terug en neem vrienden mee. Goed
gedaan mannen!!
37. Het is een mooie baan waar je als beginner goed kunt oefenen. Andere banen hebben meer
uitdagingen door de omgeving.
38. Het is een redelijk uitdagende course voor wat de mogelijkheden zijn, goed ontwerp.
39. Het is geen typische discgolf course, door alle grote open velden, maar toch is er een goede
uitdagende course van gemaakt d.m.v. pin placement.
40. Het is geweldig dat de course er is. Er zijn er veel te weinig in Nederland! Voor beginners en recreatief
discgolven is het parcours uitdagend genoeg. Dit is ook de bedoeling om meer mensen te
enthousiasmeren voor de sport! Dit is wat ik er ook van verwachtte aangezien ik op de hoogte ben van
de aanleg van dit parcours. Ik verwachte geen internationaal standaard aan te treffen. Hopelijk zal een
dusdanig parcours in de toekomst gerealiseerd kunnen worden (bijv. een Pay to Play Park)
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41. Het is hartstikke leuk, maar het blijft een groot grasveld met enkele heggen en moderplassen, oftewel
qua omgeving is het niet heel aantrekkelijk. Andere banen waar ik gespeeld heb waren vaak in een
park gelegen wat net iets aantrekkelijker was voor het oog en qua hindernissen. Heb ik mij vermaakt:
Ja. Ga ik vaker komen: Ja. Kan het mooier en beter: Ja.
42. Het is onhandig dat je vanwege de nieuwe hek moet omlopen.
43. Het is voor mij een perfecte trainingsruimte kan zo na mijn werk gelijk door om te kunnen trainen sinds
de course er staat ben ik al veel beter gaan spelen in de competitie.
44. Het is zo gaaf om te zien dat het erg gewaardeerd word door de Zoetermeerse Discgolfers (en
natuurlijk van buitenaf) en dat we het ook altijd gezellig hebben met zijn allen. Ik hoop dat het discgolf
in Zoetermeer blijft.
45. Het terrein is vaak drassig en omdat het een tijdelijke baan is, natuurlijk ook minder goed
onderhouden.
46. Het zou fijn zijn als de gemeente op verscheidene manieren/locaties duidelijk kan maken dat men daar
niet met honden mag komen. Ze lopen altijd los, ruimen niet tot nauwelijks hondenpoep op en als ik
mensen er netjes op aanspreek krijg ik instant een grote bek van ze. Bij voorbaat dank.
47. Hij zou op termijn uitgebreid kunnen/mogen worden.
48. Hij zou uitgebreid mogen worden naar een 18 holes baan met nog meer uitdaging en
moeilijkheidsgraad.
49. Hoewel ik erg blij ben met de baan die er is, is nu al te merken (door de aanleg van het hek bij het
fietspad) dat dit nog geen permanent parcours is, het veld is soms enorm modderig, zeker als er met
zware machines overheen gegaan is. Ik ben enorm blij dat ik na het werk een rondje kan lopen, maar
een permanent 18 holes parcours is natuurlijk nog mooier.
50. Hopelijk kan de baan goed worden onderhouden (bijvoorbeeld maaien) en honden worden geweerd.
51. I was told that the gate of the fence is sometimes locked, this would be very inconvenient as we have
to walk around the whole fence.
52. Ik begrijp dat het een pilot is. Echter hoe de baan nu is opgebouwd betwijfel ik of het voor de toekomst
ook nog uitdagend genoeg zal blijven. Om een volwaardig 18 hols parcours neer te leggen van
Internationaal niveau is zeker een andere locatie nodig.
53. Ik denk dat er wel meer locaties zijn voor een uitdagende discgolfbaan.
54. Ik denk dat het een sportieve toevoeging is aan Zoetermeer. De baan is uitdagend, maar w el geschikt
voor verschillende niveaus.
55. Ik mis wel een horeca gelegenheid dichtbij waar je discs kunt huren, wat kunt drinken en vooral voor
de ladies belangrijk: plassen.
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56. Ik vind dat het alleen wat schoner moet, dan kan je optimaler genieten van het bui ten leven.
57. Ik zal het wel mooi vinden wanneer de baan iets meer uitstraling zal kunnen krijgen waardoor het nog
meer mensen tot beweging kan zetten om deze uitdagende sport voor een ieder te kunnen beginnen .
58. Ik zou graag 18 holes willen spelen in Zoetermeer.
59. In de winter en op regenachtige dagen is het parcours dusdanig drassig dat laarzen noodzakelijk zijn,
voor de rest een leuke course.
60. Ja maar zou nog iets netter mogen maar is een super goed idee
61. Jammer dat de bordjes af en toe gesloopt worden. 'Hufterproof' zou mooier zijn, wellicht in de toekomst
mogelijk.
62. Jammer dat het nu dicht moet voor Hockeyloverz, hopelijk krijgt de baan een permanente status.
63. Jammer van de nieuw geplaatste hekken, maar verder prima vertoeven daar. Het zou fijn zijn als het
gras om sommige plaatsen, zeker rond de holes meegenomen kan worden in de maaibeurten.
64. Langere tee pads
65. Langere tees en meer baskets zou geweldig zijn
66. Leuk om te doen. Lekker bezig. Niet veel materiaal nodig.
67. Leuke en laagdrempelige baan waar je makkelijk kennis kan maken met de sport. Locatie is goed te
bereiken en er zitten een klein aantal uitdagende holes bij. Een nog uitdagendere course zou
fantastisch zijn!
68. Meer permanente baskets en soms iets langere tees zou mooi zijn
69. Men moet wel oppassen voor de vele konijnen holen.
70. Met weinig middelen is er een mooie discgolfervaring gecreëerd.
71. Mijn vriend neemt me af en toe mee. Ik ben geen die-hardspeler, maar vind het leuk dat de baan in
Zoetermeer is.
72. Misschien in de buurt van discgolfbaan ook een kleine verkoopshop plaatsen om discs te kunnen
huren / kopen? Bijv. Dit verkopen in de shop bij Dutch Water Dreams? Nu moet je een heel eind eerst
de discs kopen / huren. Dit kan een struikelblok zijn voor mensen om het te doen.
73. Misschien nog een extra prullenbak plaatsen boven bij 3A
74. Modderig terrein zou begroeid mogen zijn met gras. Wellicht een heuveltje op de grote platte velden
erbij. Het terrein zou leuk zijn als het toegankelijker zou worden voor andere bezoekers dan alleen
golfers. In vorm van een discgolfpark wellicht.
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75. Momenteel te weinig onderhoud. Bijvoorbeeld hoog gras aan kant Oosterheem
76. Mooie omgeving. Goed afgeschermd met beplanting.
77. Mooie uitdagende course
78. Na een tijdje wanneer de discgolfbaan afgesloten was, zag er die niet zo goed uit: veel rommel, afval,
jammer.
79. Natuurlijk is het voor het doorspelen met meerdere spelers lastig dat je 2 keer op een hole moet
spelen qua tijd en wachten. Maar het begin is er! Dus ik ga niet klagen! :)
80. Op dit moment als beginner wel. Later als meer ervaren speler meer uitdagingen gewenst.
81. Op sommige plekken erg drassig na regenval.
82. Parcours mag uitdagender.
83. Perfect terrein om te trainen/oefenen, maar voor het spelen zou wat meer afwisseling in bv de
begroeiing leuk zijn. Ook meer holes en tees zouden het spel uitdagender maken voor de meer
gevorderde spelers.
84. Prima baan. Er zou in de zomer meer gemaaid kunnen worden. Het nieuw geplaatste hek is niet fijn.
85. Regelmatig gras korthouden d.m.v. maaien.
86. Sommige delen van de baan hebben nog wat weg van een braakliggend bouwterrein, dat zou wat
mooier kunnen).
87. Superleuk initiatief!
88. Te open terrein. Ik speel graag op wat meer technische smallere banen.
89. Tijd voor een definitief parcours met goede fairway, s.
90. Vind het erg saai.
91. Voorbeelden als Amsterdam en Rotterdam zijn in een park waarbij de course door gebruik te maken
van natuurlijke obstakels en fantastische ervaring is waarbij je letterlijk deel uitmaakt van de natuur
zonder dat deze beschadigd. Verder een prima eerste course voor Zoetermeer hoor!
92. Voordat ik disc golf ging spelen had ik geen concrete verwachtingen. Maar het is wel rommelig,
sommige stukken zijn erg nat en hier en daar stond het gras wel erg hoog. De totale opzet is wel leuk.
93. Wat meer bomen en andere visuele obstakels in het veld zou ee n leuke aanvulling zijn. Jammer dat
bijv. De heuvel bij hole 2 is weggehaald.
94. Zoals de baan nu opgezet is wordt hij snel saai een uitbreiding van de baan zou zeer wenselijk zijn
bijv.: het gedeelte rond de ijsbaan er bij trekken is een goede optie.
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95. Zou leuk zijn als er meer baskets komen
96. Zou nog leuker zijn als het terrein eruit ziet als een park met mogelijkheid tot discgolf. In nieuw zeeland
mooie parken gezien waarbij ze dit gecombineerd hadden

vraag 10. Zou u deze discgolfbaan aanbevelen bij vrienden of kennissen?
Door 242 van de 253 respondenten beantwoord.
aantal

%

239

98,8%

nee

2

0,8%

weet niet

1

0,4%

242

100,0%

ja

totaal

vraag 11. Waar woont u?
Door 241 van de 242 respondenten beantwoord.

in Zoetermeer
niet in Zoetermeer maar binnen een afstand van 20 km van

aantal

%

113

46,9%

64

26,6%

31

12,9%

32

13,3%

1

0,4%

241

100,0%

deze discgolfbaan
niet in Zoetermeer maar binnen een afstand 20 tot van 50 km
van deze discgolfbaan
verder binnen Nederland
buiten Nederland
totaal

vraag 12. Hoe oud bent u?
Door 241 van de 253 respondenten beantwoord.
aantal

%

1

0,4%

12 tot 18 jaar

13

5,4%

18 tot 25 jaar

33

13,7%

25 tot 40 jaar

112

46,5%

40 tot 65 jaar

81

33,6%

1

0,4%

241

100,0%

tot 12 jaar

65 jaar of ouder
totaal

vraag 13. Ruimte voor opmerkingen.
1. Aanrader voor iedereen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen het (makkelijk) leren. Het is
goedkoop, dus voor iedereen te doen.
2. Baan moet blijven!!!

JABO/Onderzoek en Statistiek – 2016 – Discgolf

29

3. Bedankt voor de baan! Ga zo door!
4. Bedankt voor de disc golf mogelijkheden!
5. Beetje drassig en gras wat aan de hoge kant, voor de rest perfect.
6. Dank aan de gemeente Zoetermeer voor het realiseren van dit parcours! Dit parcours zal ongetwijfeld
een succes blijken en bij dragen aan de ontwikkeling van de discgolf sport in Nederland! Hopelij k zal
de gemeente Zoetermeer de eerste gemeente in Nederland zijn om actief mee te denken en werken
aan het hosten van een Europees kampioenschap in de toekomst. Deze vind 1x per 2 jaar plaats en
wordt volgens een Bid systeem toegekend aan een land.
7. De discgolfcourse is zeker een toevoeging voor zoetermeer en tevens ook voor de sport zelf
8. Discgolf in z'meer is echt een top initiatief. Persoonlijk vind ik het heerlijk om alleen te spelen en mijn
hoofd even leeg te maken. Tegelijkertijd is het spelen met anderen ook fantastisch. Het mooie aan de
baan is dat het toegankelijk is voor iedereen. Voor 33 euro een setje schijven kopen en je kunt aan de
slag. Heel erg laagdrempelig. Ik heb met mijn verhalen alweer anderen enthousiast gemaakt om te
komen spelen. Iedereen die ik spreek is enthousiast. Het zou een gemis zijn als de baan weer plaats
zou moeten maken voor iets anders.
9. Discgolf in zoetermeer leeft.
10. Discgolf is in Scandinavie een enorm snel groeiende sport, het is laagdrempelig en daardoor
interesant voor de groep mensen die de meeste beweging nodig hebben en nu missen nl.de jeugd,
teenager en jong volwassenen. Discgolf is hip, sportief en strategie ineen. Daarnaast zijn de
beoefenaars (m/v) van discgolf enorm vriendelijke mensen, en overal waar ik heb gespeeld in Europa
en de verenigde staten bleek dit. Een vriendelijk woord, aanmoediging of tips en tricks over het te
spelen parcours, zelf het lenen of uitwisselen van schijven, alles net zo vriendelijk en relaxed. Deze
mensen uitnodigen en koesteren in je gemeente moet gewoon een prioriteit zijn.
11. Discgolf is leuk!
12. Discgolf is voor alle leeftijden.
13. Discgolf moet blijven in Zoetermeer!!
14. Discgolf moet echt in Zoetermeer blijven het is super gaaf.
15. Dit initiatief is erg leuk voor mensen van mijn leeftijd die nauwelijks sporten en op deze wijze sociaal
en sportief bezig kunnen zijn!
16. Dit is een leuk idee en goed ingespeeld op de actualiteit het wordt veel gedaan in Finland en vanuit
Amerika heb je de trend ook en dat helpt vast om dit tot een succes te maken ik vind het in ieder geval
zo!
17. Een aantal actieve leden doen hun uiterste best om onze sport te promoten. We willen in onze
gemeente ook graag een parcours, en hopen in de toekomst hiervoor de gemeente Zoetermeer als
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voorbeeld te mogen nemen.
18. Er zou meer bekendheid aan discgolf onder de Zoetermeerse bevolking gegeven moeten worden want
discgolf is laagdrempelig, goedkoop en heeft een zeer bindende functie. Écht leuk om te doen!
19. Fijn dat de gemeente open staat voor dit soort initiatieven vanuit de bevolking!
20. Ga vrienden enthousiast maken om regelmatig te spelen
21. Ga zo door en ik hoop dat het wordt uitgebreid met vaste T-signs en meer holes!
22. Ga zo door! Ook onder de discgolfers zelf zal veel animo zijn om get terrein nog mooier te maken.
23. Geen, de baan moet behouden blijven
24. Gemeente Zoetermeer! Ga zo door! Vooruitstrevend in alle opzichten en hier in ook weer een stukje
verder dan andere grote steden!
25. Geweldig initiatief!
26. Geweldige sport voor iedereen!
27. Goed bezig Zoetermeer! Supertof zo'n discgolfbaan!
28. Goed idee zo'n publieke baan. Lage investering/kosten ten opzichte van andere faciliteiten. Gemeente
toont hiermee aan mee te denken met zijn inwoners en bereidt te zijn wat voor ze te doen.
29. Heerlijke parcours om te lopen. Er zou in de zomer vaker gem aaid mogen worden
30. Het is een geweldig initiatief. De baan is toegankelijk voor iedereen op ieder niveau. Deze baan moet
blijven! Deze tak van sport mag meer aandacht krijgen.
31. Het is een super baan die bij deze super sport past heel goed idee om het in Zoetermeer te hebben
gebouwd.
32. Het is heel gaaf
33. Het zou een extra portier in het hek geplaatst zou kunnen worden voor de discgolfers zodat het
omlopen niet meer nodig is.
34. Het zou geweldig zijn als deze baan beschikbaar blijft. Ook voor scholen zeer aantrek kelijk.
35. Het zou mooi zijn als er ook in de andere wijken van Zoetermeer "zwerf" discgolf manden zouden
komen, ter promotie van deze zeer toegankelijke en voor een breed publiek te beoefenen sport. Ik kan
mij prima voorstellen dat deze sport zeer snel zeer populair gaat worden in Zoetermeer, Nederland.
Mijn verzoek is om een discgolf mand te plaatsen in het "Burgermeester Hoekstrapark".
36. Hoop dat de baan blijft!!
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37. Hoop echt dat de baan blijft bestaan en dat deze eventueel verder opgeknapt kan/gaat worden.
38. Hopelijk blijft deze discgolf course permanent staan.
39. Hopelijk blijven die lessen plaatsvinden. De introles was leuk met veel enthousiasme gegeven en ben
zelf ook enthousiast geraakt dus ga zeker vaker in de week.
40. Ideale mogelijkheid om op een gezellige manier als 45 plusser sportief bezig te zijn!
41. Ik ben heel blij met het initiatief dat Pelle genomen heeft, tevens wil ik de gemeente Zoetermeer
bedanken voor het vertrouwen dat zij hebben getoond in dit project. Zij zijn een voorbeeld voor een
hoop andere gemeenten die er niet aandurven of er geen zin in hebben om deze mooie sport te
helpen groeien binnen Nederland. Ik hoop dat de pilot volgend jaar met succes word afgerond en we
tegen de winter van 2016 een mooi volwaardig 18 hole parcours van Internationaal niveau mogen
open ergens in Zoetermeer of omstreken
42. Ik ben ik erg blij met dit initiatief. Het toont m.i. Duidelijk aan dat met een minimum aan middelen een
buitengewoon goed en leuk resultaat bereikt kan worden. Ook vindt ik het erg plezierig te zien, dat niet
alleen Zoetermeerders geïnteresseerd zijn in "onze" course, maar dat ook buiten Zoetermeer de
course een naam begint op te bouwen. M.a.w. Een resultaat dat niet alleen de Zoetermeerder ten
goede komt, maar ook Zoetermeer. Alle lof voor hen die dit project hebben weten te realiseren.
43. Ik hoop dat deze baan blijft bestaan en wellicht nog betere en uitdagendere plek gaat krijgen in
sportstad Zoetermeer.
44. Ik hoop dat dit een blijvend initiatief is.
45. Ik hoop dat zdu de mogelijkheid en subsidie krijgt om uit te breiden. Discgolf heeft veel potentie!
46. Ik wil graag dat er een permanente course komt!
47. Ik zou willen dat de gemeente Tilburg dit initiatief zou delen.
48. Jammer dat de course de komende weken niet kan worden gebruikt.
49. Jammer dat er bordjes zijn vernield en gras hoog is.
50. Kan er worden gemaaid?
51. Komt er ook nog een 18 holes course?
52. Leuk dat de course er is! Thanks, Pelle!
53. Leuk dat z'meer kans en ruimte geeft aan een nieuwe sport.
54. Leuk initiatief!
55. Love discgolf!
56. Met de hulp van de betrokken instellingen zou discgolf zomaar de snelst groeiende sport van
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Nederland worden.
57. Met een investering kan dit een internationale trekpleister worden.
58. Mooie course. Jammer dat er zonder overleg hekken zijn geplaatst. Ook zou er iets vaker gemaaid
mogen worden, dit bevordert het speelgemak.
59. Nu nog een uitbreiding naar 18 holes.
60. Prachtig dat de gemeente Zoetermeer dit mogelijke gemaakt heeft!
61. Toegankelijke sport, goedkoop om te doen, baan vergt weinig onderhoud, bindende sport.
62. Top baan, maar het liefst nog meer banen erbij.
63. Top initiatief! En hopelijk komt die permanente course er in het Westerpark en wordt Zoetermeer qua
discgolf-leisure de beste van heel Nederland.
64. Top vermaak met de discgolfbaan.
65. Wat is de reden dat het veld bij hole 2 en hole 6 is omgeploegd? De afgelopen periode een extra grote
modderpoel op court.
66. Zie voorgaande over (loslopende) honden. Ik hoop wel dat dit initiatief op de lange termijn voortgezet
wordt.
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