
 
 

 

 
 

 
 
WAT? 
 
De marshal is vaak een contactpersoon voor de leden en de greenfeespelers. De marshal draagt de visie 

en de missie van de golfclub uit. Maar weet de marshal zelf wat er van hem wordt verwacht? Is er in de 

golfclub een plan, draaiboek,… voor de marshals? En reageren de verschillende marshals op een uniforme 

manier of doet men maar wat? Golf Vlaanderen wil in samenwerking met haar clubs een 

opleiding/vorming inrichten om kennis te verzamelen en te verdelen. Tijdens de een eendaagse 

opleiding/workshop gaan er verschillende facetten van marshalling aan bod komen. 

 
 

VOOR WIE? 
 
De opleiding/workshop is er in de eerste plaats voor bestaande marshals, starters, caddiemasters, captains , 

clubmanagers en golfers met interesse in marshalling. (o.a. initiators). Kortom iedereen die in de golfclub een 

rol uitoefent waarbij je in contact komt met marshalling.  
 

INHOUD? 
 
Het programma bestaat uit:  

▪ Voormiddag met een algemene inleiding (wat is een marshal, marshal in de organisatie, rollen en 
taken van de marshal, basisuitrusting van de marshal, wat is de ideale marshal, visie 2025) 

▪ Het namiddag gedeelte is afhankelijk van wat de clubs wenst (voorbeeld: golfregelsessie, sessie 
over herken temperamenten,…)  In samenspraak met de club kan bekeken worden wat de noden 
zijn.  

 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 
 
• De club zoekt een locatie en datum  
• Golf Vlaanderen zoekt een geschikte docent en vergoedt de docent  
• Golf Vlaanderen neemt contact op met horeca en betaalt de kosten van ontvangst en lunch  
• Golf Vlaanderen maakt online een activiteit aan waarop de geïnteresseerden zich kunnen inschrijven 

• De opleiding kost 40 euro p.p.  
• Golf Vlaanderen maakt promotie bij naburige clubs indien gewenst  
• Golf Vlaanderen zorgt voor attesten  
• Aanvraag doe je door het aanvraagformulier in te vullen, klik hier, minstens 2 maand op voorhand.   

EEN MARSHAL OPLEIDING ORGANISEREN? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RNiXI5OVyEqhCR7G4tnMwCJGWL2fPLRCuQyxyjfns7NUN0NOMTJCOUE2MU1XNjBVUjRQMVRJWko3Ty4u

