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V O O R W O O R D

Ben je gepassioneerd door golf en wil je deze passie graag 
overbrengen op andere mensen?

Wil je je graag bijscholen of extra competenties verwer-
ven? 

Neem dan zeker eens een kijkje in de opleidingsbrochure golf 

Met deze brochure willen wij de kandidaat trainers/coaches 
informeren over de verschillende opleidingen die georgani-
seerd worden binnen VTS/Golf Vlaanderen en PGA of Belgium. 
In het midden vind je bijvoorbeeld een infogram terug met 
kort overzicht van alle opleidingen. 



PGA OF BELGIUMPGA OF BELGIUM
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De Vlaamse Trainersschool is 
het officieel erkenningsorgaan  

Sportkaderopleidingen in 
Vlaanderen.  De VTS heeft als 
doel zoveel mogelijk trainers en 
sportbegeleiders goed opleiden.

Golf Vlaanderen is de Vlaamse               
erkende en gesubsidieerde sport-
federatie voor Golf. Sinds 2007 
organiseert de Vlaamse Train-
ersschool in samenwerking met 
Golf Vlaanderen en de PGA of 

Belgium de initiator opleiding.

V TS GOLF VLAANDEREN

W I E  I S  W I E ?

VOLGENDE ORGANISATIES IN VLAANDEREN BIEDEN GOLFOPLEIDINGEN 

AAN.

De PGA of Belgium is een                       
organisatie in België die ervoor 
zorgt dat er effectief gecoacht 
en lesgegeven wordt in clubs 
door onder andere educatieve 
programma’s en wedstrijden te 

voorzien voor zijn leden. 



INITIATOR GOLF 
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TOELATINGSVOORWAARDEN 
• Een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding 

• Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar dat de opleiding start

• De aanvraag dient volledig ingevuld en goedgekeurd te worden door education committee. 

WAT KAN EN MAG EEN INITIATOR  
• Groepen de elementaire beginselen (initiaties) meegeven van golf.

• De pro assisteren bij junior training.

• ‘B-Golf’ geven

• Groepen infomeren over: 

  - De golfclubs in België;

  - Veiligheid in golf;

  - Golfhistoriek in België en de wereld;

  - De basis van de golfregels;

  - De basis van golfmateriaal;

  - Begrippen in golf 

* Wanneer de initiator een amateur is dient hij/zij bij het uitoefenen van deze activiteiten de regels van het 
amateurstatuut (R&A) en de vrijwilligerswet te respecteren.

CURSUS
Organisator = Vlaamse trainersschool + Golf Vlaanderen 

Periode =  Januari – September (inschrijven vanaf november) 

Module 1, 2, 3 en 4 worden in één opleiding georganiseerd.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                           
Richtprijs = 180 euro 



CURSUSINHOUD   

MODULE 1

Didactiek 7u 

Veilig sporten curatief 4u

Veilig sporten preventief 4u

MODULE 2&3 

Opleidingsvisie GV  (Module 2) 2 u 

Materiaal/technologie Golf (Module 2) 2u

Regelkennis Golf (Module 2) 2u

 Organisatie van wedstrijden (Module 2) 2u

Golf op school (Module 2) 3u

Basistechnieken en foutenanalyse golf (Module 2) 6u

Didactische oefeningen initiator Golf  (Module 3) 9u

MODULE 4

GV Stage Golfpromotie

• Ethias Kids trofee

• Golf on the road/Golf op school 

 4 data 

Clubstage 24u
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INITIATOR GOLF 

MEER INFORMATIE  
•   Info voor cursisten VTS zoals vrijstellingen, kortingen, examenreglement,…

www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/info-voor-cursisten

•   Info specifiek over inhoud, data lessen, aanvraagformulier GV, stage formulier 

www.golfvlaanderen.be/nl/clubinfo/opleidingen-bijscholing/opleidingen/initiator-worden

INSCHRIJVING  
3 stappen:

1) U dient uw aanvraag in bij Golf Vlaanderen, aanvraagformulier is beschikbaar op de website.                                                                                     
Aanvraag indienen bij y.vanherp@golfvlaanderen.be 

2) U schrijft zich in bij de VTS via de website

www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind- een-vts-opleiding-op-jouw-maat/

3) U betaalt het inschrijvingsgeld aan de VTS vóór de start van de opleiding
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TRAINER B/PGA COACH
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TOELATINGSVOORWAARDEN 
• Geslaagd zijn voor module 1A + 1B ( Algemeen gedeelte instructeur B + Algemeen gedeelte 
Trainer B georganiseerd door VTS)

• In het bezit zijn van een Initiator Golf diploma of ermee gelijkgesteld zijn 

• Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start 

• Geslaagd zijn voor de Playing Ability Test

De opleiding tot Trainer B golf wordt gevolgd als amateur golfer

WAT KAN EN MAG EEN TRAINER B/PGA COACH
• Individuele lessen geven 

• Aanleren basisvaardigheden 

• Lesgeven op nationaal niveau 

CURSUS 
Organisatior = Vlaamse Trainersschool + Golf Vlaanderen 

Duur = 18 maanden. 

Periode = Start voorzien in november einde voorzien in april

Richtprijs = 900 euro (Module 2,3 en 4)

Module 1 Algemeen gedeelte dient apart van de opleiding gevolgd te worden bij de Vlaamse 
Trainersschool en is een toelatingsvoorwaarde om de opleiding te mogen starten (zie extra 
informatie)!

Module 2, 3 & 4 worden geclusterd georganiseerd



CURSUSINHOUD   

MODULE 4

GV Stage 
•Kids training
•Regionale training 

60u

Clubstage 140u
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MODULE 2&3  

Introductie tot Trainer B  (Module 2) 2 u 

Talentdetectie golf (Module 2) 3u

Materiaalkennis Trainer B Golf  (Module 2) 30u

Golfregels en wedstrijdorganisatie (Module 2) 6u

Visie Trainer B (Module 2) 3u

Techniek en biomedische grondslagen (Module 2) 36u

Toegepaste trainingsmethodiek en voeding in golf (Module 3) 21u

Mentale begeleiding  (Module 2) 3u

Tactiek in golf (Module 2) 6u

Didactiek-methodiek: techniek en grondslagen van golf (Module 3) 45u

Coaching Golf  (Module 3) 6u

Competentieontwikkeling (Module 3) 6u

Feedback- en reflectiemoment stage Trainer B (Module 3) 6u



TRAINER B/PGA COACH

INSCHRIJVING  
3 stappen:

1) U dient uw aanvraag in bij Golf Vlaanderen, aanvraagformulier is beschikbaar op de website 

Aanvraag doorsturen naar y.vanherp@golfvlaanderen.be

2) U schrijft zich in bij de VTS via de website

www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind- een-vts-opleiding-op-jouw-maat/

3) U betaalt het inschrijvingsgeld aan de VTS vóór de start van de opleiding

MEER INFORMATIE  
•  Info over organisaties module 1 instructeur b en trainer b door VTS

www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-
gedeelte/

• Info voor cursisten VTS zoals vrijstellingen, kortingen, examenreglement,…

www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/info-voor-cursisten

•   Info specifiek over inhoud, data lessen, aanvraagformulier GV, stage formulier 

www.golfvlaanderen.be/nl/clubinfo/opleidingen--bijscholing/opleidingen/trainer-b-en-of-a-worden
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TRAINER A
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TOELATINGSVOORWAARDEN
• Minstens 3 jaar in het bezit zijn van het diploma ‘Trainer B’ of ermee gelijkgesteld zijn 

• Geslaagd zijn voor Module 1 Trainer A 

• Tijdens de afgelopen 3 jaar minstens één seizoen actief geweest als trainer van één of meerdere 
spelers op volgend niveau: Deelname Junior Federal tour of Deelname Federal tour 

• In het bezit zijn van 12 credits behaald tijdens de afgelopen 3 jaar, samen te stellen op basis van 
onderstaande mogelijkheden en waarvan minstens 1 credit niet golf gerelateerd is en waarvan 
minstens 6 credits verworven zijn door het volgen van een sporttechnische bijscholing: 

    * Volgen van een bijscholing ingericht door de PGA, VVG, VTS of VVG erkende bijscholing = 1 
credit per bijscholing

        * 1 of meerdere lesopdrachten als VTS docent in de opleidingen Initiator Golf of Trainer B 
Golf = 3 credits

        * 1 of meerdere opdrachten als stagementor voor cursisten Trainer B Golf = 3 credits

• Een gemotiveerd voorstel voorleggen van een speler/speelster die je gedurende  de opleiding 
Trainer A Golf actief wenst te begeleiden tijdens je stage. De speler/speelster in kwestie dient aan 
volgende niveauvereisten te voldoen: 

    * Ranking hebben binnen de World Amateur Golf Ranking OF

    * Ranking hebben binnen de Official World Golf Ranking OF

    * Minimum top 50 Belgian General ranking OF

    * Speler of speelster van Top Golf Vlaanderen

CURSUS
Organisator = Vlaamse Trainersschool + Golf Vlaanderen 

Duur van de cursus = 12 maanden.

Periode = Januari - December 

Prijs = TBA

Module 1 algemeen gedeelte dient apart van de opleiding gevolgd te worden bij de Vlaamse 
Trainersschool en is een toelatingsvoorwaarde om de opleiding te mogen starten (zie extra 
informatie).

Module 2, 3 & 4 worden geclusterd georganiseerd



CURSUSINHOUD   

MODULE 4

Stage Trainer A (zie informatie stagemodule) 116u

MODULE 2&3  

Toegepaste trainingsmethodiek II (module 2) 18u 

Mentale begeleiding in golf op internationaal niveau  (module 2) 12u

Teammanagement in golf op internationaal niveau (module 2) 6u

Tactiek en wedstrijdcoaching in golf op internationaal niveau  (module 2) 8u

Bewegingsanalyse/moderne technologie in Golf  (module 2) 18u

Capita selecta Trainer A Golf  (module 2) 6u

Wetenschappelijke toepassingen in golf op topniveau (module 2) 21u

Didactische oefeningen Trainer A Golf: gespecialiseerde technieken/Teach-
ingmethodes

30u

Didactische oefeningen Trainer A Golf: conditionele aspecten  6u

Competentieontwikkeling Trainer A Golf  8u

Feedback- en reflectiemoment stage Trainer A Golf 12u
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TRAINER A
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INFORMATIE STAGEMODULE 
1)  Doestage binnen de vertrouwde context 

Zelf gedurende minstens 1 volledig seizoen/competitiejaar actief training geven aan een in-
dividu onder leiding van een stagementor/stagebegeleider. Tijdens de stage dient de cursist 
vooraf afgebakende opdrachten te vervullen die aansluiten op eerder opgedane kennis en 
vaardigheden uit Module 1,2 en 3.

De speler/speelster dient te voldoen aan één van de volgende voorwaarde: 

• Ranking hebben binnen de World Amateur Golf Ranking OF 

• Ranking hebben binnen de Official World Golf Ranking OF

• Minimum top 50 Belgian General ranking OF

• Speler of speelster van Top Golf Vlaanderen

2) Observatie- en assistentiestage buiten de vertrouwde context 

Het uitvoeren van minstens 16u binnen het Top Golf Vlaanderen programma. 

3) Portfolio 

In het portfolio dienen de verschillende stageopdrachten (generieke + aanvullende) uit M2, 
M3 en M4 op een overzichtelijke manier te worden bijgehouden. 

INSCHRIJVEN 
1) Opmaken portfolio die toelatingsvoorwaarden aantoont (sjabloon terug te vinden op web-
site golf vlaanderen) 

2) Intake gesprek met DSKO en Technisch Directeur Topsport 

3) Na goedkeuring inschrijven op www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bi-
jscholen/vind- een-vts-opleiding-op-jouw-maat/

4) Betaal het inschrijvingsgeld aan de VTS vóór de start van de opleiding



PGA PROFESSIONAL

MEER INFORMATIE  
•  Info over PGA Academy, basis training of verdere ontwikkeling 

https://www.pga-academy.be/programmas/

CURSUS 
Organisatior = PGA of Belgium 

Duur = 12 maanden 

Richtprijs = 2800 Euro 

TOELATINGSVOORWAARDEN 
• In het bezit zijn van het diploma PGA Coach 

• Lid zijn van de PGA of Belgium 

INSCHRIJVEN 
1) Invullen PGA Professional Training Contract 

2) PGA Professional Training contract doorsturen naar info@pga-academy.be voor de deadline 

MEER INFORMATIE  
•  Info over organisatie, prijzen, toelatingsvoorwaarden 

www.pga-academy.be/programmas

CURSUS


