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Beste golfer,

Hoe de golf industrie veranderd is!
U heeft er misschien nog niet zoveel van gemerkt maar de
coronacrisis heeft grote negatieve invloeden op de golf industrie,
met name de industrie van de productie van golfclubs.
Op allerlei industriële gebieden is al duidelijk geworden dat de
massale productie van goederen in Azië leidt tot ongewenste
effecten zoals enorme tekorten in de rest van de wereld, grote
prijsstijgingen en extreme verhoging van transportkosten. De golf
industrie is hier geen uitzondering in! In een aantal industrietakken
worden maatregelen getroffen door productie weer terug te
halen binnen het eigen werelddeel in de hoop om hiermee de
negatieve effecten te bestrijden en weer meer in staat te zijn
producten tijdig te leveren.

Tourlock
https://www.tourlockgolf.co
m/golf-clubcounterbalancing/pro-zoneselection-guide
Opti-Vibe
https://www.youtube.com/w
atch?v=d7YV3RyomLU
Shaft production

https://www.youtube.com/
watch?v=wKYZYBX51hU

Belangrijke
mededeling:
Golf Op Maat voor al uw
vragen op het gebied van
golfclubs!

Maar waar voor veel soorten goederen wel geldt dat de
productie weer terug kan keren naar de eigen regio is dat voor
de golf club industrie (koppen/shafts) vooralsnog geen optie. De
reden is dat voor de productie van golf clubs en shafts veel
specifieke machines nodig zijn en daarnaast is veel
gespecialiseerd personeel nodig om deze producten te maken.
Deze kennis en vaardigheden ontbreekt volledig in onze westerse
wereld en dus zitten we vast aan de 4 – 5 grote productie
fabrieken in Azië. In deze fabrieken worden voor alle grote
merken en de custom built merken de koppen en shafts
geproduceerd.
Wat zijn nu de gevolgen? Grofweg zijn er 3 ernstig verstorende
gevolgen. Ten eerste is de productiesnelheid in de fabrieken
afgenomen door de corona pandemie. Dit betekent dat er veel
minder koppen en shafts beschikbaar zijn. Ten tweede is de
levertijd hierdoor verhoogd van ca. 90 dagen in de oude situatie
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naar 6 maanden (soms 9 maanden) in de nieuwe situatie. Het derde
gevolg zijn de prijsstijgingen van zowel de producten (schaarste) en
daarnaast de verhoging van de transportkosten (minder
vluchten/schepen).
Waar moet u nu rekening mee houden in de komende paar jaar als
u van plan bent om nieuwe clubs te kopen. Helaas, grote
prijsstijgingen en extreem lange wachttijden om uw clubs te krijgen!
Voor landen in Europa is er nog een knelpunt, de Brexit. Helaas zitten
de grote leveranciers/distributeurs van golfclubs van oudsher in het
Verenigd Koninkrijk. Het gevolg na de Brexit is dat er geen vrije
handel meer is tussen het VK en Europa en er weer invoerrechten
gelden bij invoer. Dit houdt in de er vertragingen ontstaan bij het
invoerproces en dat pakketbedrijven, zoals Fedex, UPS, HDL etc.
extra administratiekosten in rekening brengen bij hun klanten.
Helaas is dit geen leuk bericht maar het is waar we rekening mee
moeten houden. Als Golf Op Maat zal ik proberen om mijn prijzen zo
laag mogelijk te houden!

Goed nieuws:
Golf Op Maat is een Professional Fitting Center (PFC)

Dit betekent dat ik dealer ben van een aantal grote merken voor
golfshafts, zoals True Temper, Aerotech, Accra, Grafalloy en Project X.
Dit betekent niet alleen dat de gewone modellen van die merken
geleverd kunnen worden. Het betekent ook dat er, als PFC, exclusief
de mogelijkheid om ook speciale Tour modellen te leveren. Tour
modellen worden door top spelers op de Tour gebruikt en kunnen
nergens anders geleverd worden. Het geldt voor zowel wood als iron
shaft modellen.
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