
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opleiding Initiator Golf 

Reglement + Programma 



 

WAT?  

De cursus initiator golf is een opleiding die georganiseerd word door de Vlaamse Trainersschool 

(VTS) in samenwerking met Golf Vlaanderen en PGA of Belgium. De VTS is het enige officiële 

erkenningsorgaan voor sportkaderopleidingen in Vlaanderen, en organiseert een waaier aan 

opleidingsmogelijkheden binnen verschillende sporten i.s.m. sportfederaties. De initiator Golf 

opleiding wordt gegeven door partner van de VTS namelijk Golf Vlaanderen.  

 

 

WIE KAN EEN INITIATOR WORDEN  
 

De kandidaat moet: 

- In 12 maanden voor de start van de opleiding een  hcp 18.4 of beter behaald 

hebben.  

- Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start. 

 

WAT KAN EN MAG EEN INITIATOR 
 

Een initiator mag: 

• Groepen onder supervisie van de pro de elementaire beginselen (initiaties) meegeven van 

golf binnen het route 36 programma (tot hcp 36)  

• De pro assisteren bij junior training. 

• ‘Snag golf’ golf op school geven. 

• Groepen informeren 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) te respecteren.  

 

 

INHOUD + TIMING  
 
Het lessenrooster kan bij de inschrijving op de website van de VTS geraadpleegd worden of via 

‘mijn VTS’ na inschrijving. Het lessenrooster wordt ook bij aanvang van de opleiding verstuurd 

door de opleidingscoördinator.  
 

 
Module 1: Start2coach  

Start2coach 15u 

 
Module 2&3: Sport specifiek gedeelte   

Opleidingsvisie GV  3u 

Materiaal/technologie Golf   2u 

Regelkennis golf  2u30 

Basistechnieken & foutenanalyse golf  6u 

Organisatie van wedstrijden  2u 

Golf op school  2u 



 

Didactische oefeningen  9u  

 
Module 4: Stage  

Club Stage  22u 

GV Stage Golf op school   1 dag  

 
 

  

HOE STARTEN AAN DE OPLEIDING 
 

INSCHRIJVEN 

 

Het inschrijven gebeurt in 3 stappen: 

 
1) Om van start te kunnen gaan met de opleiding dient u een aanvraag in te dienen bij Golf 

Vlaanderen t.a.v. Ymke Vanherp (y.vanherp@golfvlaanderen.be).  

 

Het dossier dient volgende zaken te omvatten: 

• volledig ingevuld aanvraagformulier (zie website)  

• bewijs van uw handicap (printscreen I-golf, app,..)  

• eventueel een reeds behaald diploma, zoals Bachelor LO, Master LO, 

initiator of trainer in een andere sporttak,... om mogelijke vrijstellingen te 

bekomen; 

U dient uw aanvraag in bij de GV vóór 13/01/2023 

 

2) U schrijft zich in bij de Vlaamse Trainersschool via de website (klik hier) dit kan 

vanaf november 2023 
 

3) U betaalt het inschrijvingsgeld aan de VTS en Golf Vlaanderen vóór de start van 

de opleiding, zijnde de eerste lesdag.  

 

Beide inschrijvingen moeten in orde zijn om te kunnen deelnemen aan de opleiding. 

Indien er maar is ingeschreven bij 1 partij dan zal de persoon die beide inschrijvingen in 

orde heeft voorrang krijgen.  

 

Indien er voor de opleiding te weinig inschrijvingen zijn (minimum 10), dan zal de cursus 

geannuleerd worden, normaal één week voor de start van de opleiding. Er kunnen 

maximum 20 cursisten inschrijven voor de opleiding. 

 

KOSTPRIJS  

 

De kostprijs bestaat uit 2 delen:  

1) Inschrijvingsgeld VTS = 210 euro (kostprijs voor organisatie, vergoeding docenten, 

accomodaties)  

2) Verplicht bij Golf Vlaanderen aan te kopen didactisch materiaal.  

Dit houdt het volgende in:  

- Start to golf Polo van Peak Performance  

- Opleidingsvisie (USB + materiaal om in de les te gebruiken)  

- Deelname fee aan grote prijs initiator (9 holes wedstrijd ter proclamatie).  

 

Kostprijs = 103,31 exclusief btw, 125 € inclusief BTW bij inschrijving te betalen op 

BE88635429350141 met vermelding Naam + Voornaam & Initiator Golf didactisch 

materiaal. 

 

 

mailto:y.vanherp@golfvlaanderen.be?subject=Initiator%20Golf
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/


 

 

 

STAGE 
 

Gezien een groot deel van de praktische stage doorgaat op de club dient de club een 

verklaring te geven dat u ondersteund wordt door hen. De club moet een Golf Vlaanderen 

club zijn en is meestal uw homeclub – echter, dit laatste is geen verplichting. 

 

De lesgever op de club (trainer A of trainer B, lid van de PGA of Belgium) zal u onder 

zijn/haar hoede nemen en u begeleiden tijdens de club-stage. Hij/zij zal u taken of 

opdrachten geven in het kader van de opleiding tot initiator. 

 

Na afloop van de club-stage wordt de student-initiator geëvalueerd door de club en de 

begeleidende lesgever a.d.h.v. het evaluatieformulier, dat door Golf Vlaanderen wordt 

bezorgd.   

 

 

ENGAGEMENTEN & AFSPRAKEN 
 

Zie aanvraag formulier  
 


