Initiator Golf – Discipline G-golf
Reglement + Programma

1. WAT?
De cursus ‘Initiator discipline G-golf’ is een opleiding die georganiseerd word door de
Vlaamse Trainersschool (VTS) in samenwerking met Golf Vlaanderen. Door het
volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van
beginnende en/of recreatieve G-golfers op clubniveau, rekening houdend met de
ontwikkelingskenmerken van de doelgroep.

2. WIE KAN DEELNEMEN AAN DE OPLEIDING?
De kandidaat moet:
- het diploma ‘Initiator Golf’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

3. PROGRAMMA

Aanvullende module
Introductie tot G-golf

1u

Omgaan met G-golfers

7u

Coaching G-golf

5u

Didactische oefeningen Initiator G-golf

6u

Stage Initiator G-golf

3u

Feedback & reflectie stage Initiator G-golf

1u

4. LESDATA
De lessen zullen doorgaan in November 2021
Omgaan met G-golfers: 9u-16u – 16/10/2021
Introductie tot G-golf + Coaching G-golf: 9u-16u – 20/11/2021
Didactische oefeningen Initiator G-golf: 9u-16u – 27/11/2021
Locatie theorielessen: GV-kantoor, Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem
Locatie praktijkles: Golfclub Beveren, Singelweg 2, 9120 Beveren

5. HOE STARTEN AAN DE OPLEIDING?
1) U schrijft zich in bij de Vlaamse Trainersschool via de website
(klik hier).
2) U betaalt het inschrijvingsgeld aan de VTS. De kostprijs van de
opleiding bedraagt 115 euro.
Indien er voor de opleiding te weinig inschrijvingen zijn (minimum 6), dan zal de
opleiding geannuleerd worden, uiterlijk één week voor de start van de opleiding. Er
kunnen maximum 12 cursisten inschrijven voor de opleiding.

6. STAGE
De stage is een observatiestage bij de regionale trainingen G-golf van Golf
Vlaanderen. De data waarop de observatie kan plaatsvinden zal via mail naar de
cursisten opgestuurd worden en in samenspraak met Golf Vlaanderen en coach
Patsy Van Baarle zal een kalender opgesteld worden. Aanvullend aan de stage zal
een opdracht gegeven worden die geëvalueerd zal worden.

7. PRAKTISCHE AFSPRAKEN
•
•
•
•

Min. 80% van de lessen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan men
onmiddellijk doorverwezen worden naar 2de zit.
Het examenreglement kan je terugvinden op
https://www.sport.vlaanderen/media/15052/210101_examenreglement-vts2021.pdf
Bij afwezigheid dient men een officieel attest op te sturen naar GV.
De regels respecteren van de VTS en GV.

