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Thomas Pieters tijdens KLM Open 2016
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01 EEN LANGE WEG
RICHTING  
PROFESSIONEEL GOLF

WAT NA HET  
SECUNDAIR ONDERWIJS?
Het schema op de volgende pagina is een weergave van de weg die je 
volgt om uiteindelijk professioneel golf te spelen. Elke keuze die je maakt 
waarbij je verder gaat in golf, wordt aangeduid met ‘YES’. Indien je kiest  
om niet langer te focussen op golf, wordt dit weergegeven met ‘NO’.

Het ultieme doel is om uiteindelijk financieel onafhankelijk te zijn. Als ‘Full Prof’ 
heb je niet langer financiële ondersteuning nodig.
 
Na het behalen van een diploma aan de Golf Vlaanderen-topsportschool of een 
andere secundaire school, begint jouw lange weg. De eerste belangrijke keuze 
moet je nu maken. Dit moment wordt het eerste ‘Sleutelmoment’ genoemd.

Kies je om verder te gaan in golf met het oog op een professionele golfcarrière 
of wil je liever focussen op verdere studies zonder dit te combineren met golf?

Wanneer er gekozen wordt om verder te gaan in golf, krijg je als speler het 
statuut ‘Top Amateur’

In deze fase heb je drie opties
• De speler studeert in België en combineert dit eventueel met  

een topsportstatuut golf.

• De speler combineert verdere studies met golf in het buitenland.

• De speler is voltijds amateur.

Ondertussen is de tweede optie de klassieke weg geworden. De meeste spelers 
met ambitie om pro te worden, combineren hogere studies met topsport golf 
in de Verenigde Staten. Het is ook mogelijk om naar een ander land te gaan 
zoals Schotland.
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TOPSPORTSCHOOL / SECUNDAIRE SCHOOL

“Goede afspraken maken 
goede vrienden!”

TOPAMATEUR

Full Prof

Studeren in 
België

Full amateur US College

Young prof. BEGold

TO
P

 G
O

LF
 V

LA
A

N
D

ER
EN

JA NEE*

JA NEE*

PROF WORDEN?

FINANCIEEL  
AUTONOOM

JA NEE*

* Nee: uitstroom uit Top Golf Vlaanderen gaat meestal via één van de drie kanalen  
nl. Teaching Pro worden, studeren of richting arbeidsmarkt.



DE GV PROGRAMMA’S
 
Er bestaan bij Golf Vlaanderen verschillende programma’s die je kunnen ondersteunen en helpen bij 
het maken van een keuze tijdens de cruciale sleutelmomenten. Het team van de Afdeling Topsport 
heeft een open deur dwz wij zijn beschikbaar voor al jouw vragen. Zolang je op de ontwikkelingslijn zit, 
staat Golf Vlaanderen jou bij met advies, begeleiding, omkadering en eventueel financiële ondersteuning.  
Het is belangrijk om te weten wat wij van jou verwachten. Dat proberen we transparant en duidelijk weer 
te geven in de volgende hoofdstukken. Eens je ambitie hebt om professioneel golf te spelen, is het 
vanzelfsprekend dat je je professioneel gedraagt tegenover de organisaties die jou ondersteunen.

 

Thomas Detry, alumnus GV-Topsportschool in 2018



8

De GV-Topsportschool
Een kwaliteitsvolle opleiding  
op sportief en educatief vlak
Al meer dan 15 jaar leidt de GV-Topsportschool talent- 
volle jongeren op om zowel hun golf- als studiecarrière 
alle kansen te geven. Via de GV-Topsportschool biedt 
de Golf Vlaanderen een kwaliteitsvolle opleiding aan 
op zowel sportief als educatief vlak. De opleiding is 
erkend door het Ministerie van Onderwijs en Sport 
Vlaanderen. 

Waarom studeren aan de GV-Topsportschool?
De doelstelling is om ambitieuze én talentvolle golfers 
een optimale begeleiding alsook de nodige faciliteiten 
te bieden om hun topsportambities waar te maken. 
Tegelijkertijd worden de mogelijkheden behouden 
om een mooie toekomst op studievlak te realiseren 
door het behalen van een volwaardig diploma secun-
dair onderwijs (ASO/TSO). 

Studie- en trainingsprogramma?
Het basisprincipe van het programma is immers dat je 
als leerling de mogelijkheid krijgt om een volwaardig 
diploma secundair onderwijs (ASO/TSO) te behalen, 
in combinatie met een intensief golf trainings- 
programma. De uren, voorzien om te trainen, zijn 
opgenomen in het officiële onderwijscurriculum. 
Met je verplichte topsportstatuut op zak, heb je 
het recht op een aantal gewettigde afwezigheden 
zodat je kan deelnemen aan internationale wed-
strijden en stages onder leiding van de Koninklijke 
Belgische Golf Federatie en/of GV. 

Binnen het totale programma krijgt de leerling- 
topsporter naast de algemeen vormende vakken, 
gespreid over 22 lesuren per week, ongeveer weke-
lijks 16u specifieke topsporttraining. De eindtermen 
in het studieprogramma kunnen aan een sneller 
tempo bereikt worden (22u i.p.v. 32u) dankzij de 
kleinere klassen, die een sterk geïndividualiseerde 
en intensieve studiebegeleiding mogelijk maken.

Je hoort het: hierdoor kan je zowel op studie- als 
sportief vlak een mooie toekomst uitbouwen!

Studieprogramma aangeboden  
op de GV-Topsportschool
• 1e graad: ASO

• 2e graad: ASO Wetenschappen Topsport of  
 TSO Topsport

• 3e graad:  ASO Wetenschappen Topsport

 ASO Moderne talen Topsport

 ASO Wiskunde Topsport

 TSO Topsport

Hoe instappen?
Studeren op de GV-Topsportschool kan niet zomaar. 
In de eerste plaats moet je heel gemotiveerd zijn en 
je moet de ambitie hebben om de top te bereiken 
op zowel golf- als studievlak. 

Daarnaast moet je voldoen aan de vooropgestelde 
selectiecriteria om een topsportstatuut te kunnen 
bekomen. Dit statuut wordt uitgereikt door de  
selectiecommissie waarin vertegenwoordigers van 
Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sport-
federatie in de commissie zetelen. Zij nemen de 
beslissing, op voorstel van GV, over de toekenning 
van het topsportstatuut. 

Deze topsportstatuten zijn slechts geldig voor één 
schooljaar, dat wil zeggen dat een leerling-topsporter 
dus elk jaar opnieuw de criteria dient te behalen om 
het statuut te hernieuwen. 

De selectiecriteria per schooljaar vind je terug via:
www.golfvlaanderen.be/nl/jeugd/ 
golf-vlaanderen-topsportschool/topsportstatuut 

Waar is ze gelegen?
De GV-Topsportschool is gevestigd in Hasselt. Het 
sportieve luik vindt plaats op gastclub Flanders 
Nippon G.&B.C. Hasselt en de KA2 Topsportschool 
Hasselt zorgt, op fietsafstand, voor het onderwijs.  
De huisvesting wordt dan weer verzorgd door het 
Internaat Topsportschool Hasselt. Samen met GV 
zorgen zij in een goed samenwerkingsverband 
voor een ideaal topsport- en studieklimaat. 
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Omkadering?
Eén van de steunpilaren van het sportieve beleid  
van GV is een professionele omkadering. De 
coaches van de GV-Topsportschool zorgen niet 
alleen voor de technische begeleiding maar staan 
ook in voor specifieke domeinen zoals: course- 
management, mentale coaching en fysieke training. 
Op die manier ontstaat er een continue begeleiding 
die op middellange termijn zeker zijn vruchten zal 
afwerpen. Zij werken in overleg met de privé-pro 
aan de gepersonaliseerde sportieve ontwikkeling 
van elke leerling.

We stellen de coaches in het kort aan u voor
Coördinatie 
• Technisch Directeur Topsport:  

Karine Guerman (Golf Vlaanderen)

• Topsportcoördinator:  
Nancy Beken (KA2 Topsportschool Hasselt)

Technische omkadering
• Eindverantwoordelijke Trainer Topsportschool: 

Ellen Smets

• Technische trainer & putting expert:  
George Mackecknie

Fysische omkadering
• Kiné, stabilisatie en letselpreventie: Koen Marx

• Fysieke training: Hilde Van Oycke

Mentale omkadering
• Sportpsycholoog: Jan Dierens

Palmares?
Zowel op sportief vlak als op gebied van studie bracht 
de GV-Topsportschool al heel wat mooie resultaten 
voort. Op sportief vlak is GV er in geslaagd met haar 
alumni spelers door te breken op alle professionele 
niveaus. Zoals je wel weet hebben we een dubbele 
winnaar op Europese Tour bij de mannen alsook 
spelers op de Challenge Tour, de Alps Tour en de Pro 
Golf Tour. Bij de vrouwen zijn er speelsters op de 
LET en de Let Access.

Naast deze fantastische sportieve resultaten, zijn 
ook heel wat mooie studieresultaten het vermelden 
waard. Verschillende ex-leerlingen behaalden immers 
mooie diploma’s na de GV-Topsportschool, zoals 
Masters in de Communicatie en de L.O., Masters 
in de Business, Bachelors in de L.O., MBA, er is een 
doctoraatstudent L.O.,… De Topsportschool voor-
ziet een algemene educatie en vorming, waardoor 
de leerlingen nadien een goede basis hebben om in 
verschillende sectoren een mooie weg op te gaan!

Via www.golfvlaanderen.be kan je een uitgebreid 
palmares terugvinden.
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Internationale expertise?
Sinds verschillende jaren werkt Golf Vlaanderen 
samen met internationale coaches, als mooie aan-
vulling op de eigen expertise van de GV-coaches. 
Het verhaal begon met topcoach Pete Cowen in 
1997 en sinds enkele jaren komen internationale 
experten Ryan Lumsden en Orlaith Buckley naar 
Vlaanderen voor technische screenings van de 
spelers en ‘coach to coach’-bijscholingen. GV is erg 
trots om met deze internationale ervaring aan de 
slag te kunnen gaan met haar eigen coaches en 
topsporters!

• Biomechanische omkadering: Ryan Lumsden

• Fysische omkadering: Orlaith Buckley

Enkele keren per jaar screenen deze internationale 
coaches de spelers van de GV-Topsportschool en  
Top Golf Vlaanderen om er aan hen, alsook de 
GV- coaches én de privécoaches hun expertise en 
werkpunten door te geven. Hiervoor werkt Ryan 
Lumsden nauw samen met topcoach Pete Cowen. 

Dit zijn internationale specialisten in onder andere 
biomechanica, 3D-analyse, swingstatistiek, blessure- 
preventie, ‘posture’, trainingstools en trackman.  
Hun team werkt onder andere met heel wat top-
pro’s zoals Lydia Ko, Minjee Lee, Shane Lowry, Nick 
Faldo, Bernard Langer (om er slechts enkele te  
noemen), alsook met verschillende junior program-
ma’s in Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, Ierland, 
Schotland en… bij ons in Vlaanderen.

Meer info over de GV-Topsportschool of  
wens je een statuut aan te vragen?

Golf Vlaanderen

Karine Guerman 

Leuvensesteenweg 643/3

1930 Zaventem

T: 02 752 83 30  

M: info@golfvlaanderen.be

www.golfvlaanderen.be

Top Golf Vlaanderen
Vanuit Golf Vlaanderen, de Vlaamse golf federatie, 
begeleiden en ondersteunen we spelers van kinds  
af aan. De programma’s die Golf Vlaanderen organi-
seert, zijn erkend door de overheid. Dit houdt in dat 
Golf Vlaanderen subsidies ontvangt om deze pro-
gramma’s te organiseren en te blijven verbeteren.

De topsportcommissie van Golf Vlaanderen, is 
samengesteld op basis van voorwaarden die Sport 
Vlaanderen stelt. Elk domein met betrekking tot 
topsport is vertegenwoordigd door een expert.
Zo zetelt er bijvoorbeeld een fysisch, medisch en 
mentaal expert alsook een vertegenwoordiger van 
de topsporters in de topsportcommissie.

Op basis van het Topsportactieplan Vlaanderen III 
krijgt de topsportcommissie van Golf Vlaanderen 
een bepaalde autonomie onder de werking van de 
Raad van Bestuur.

De topsportcommissie heeft verschillende functies 
namelijk: de opstelling, uitvoering, opvolging en 
bijsturing van het beleids- en actieplan topsport  
met als programma’s: ‘Talentdetectie en 2 talent- 
ontwikkelingsprogramma’s’. Enerzijds bestaat dit uit  
de kidstrainingen. Anderzijds bestaat dit uit twee 
ontwikkelingsprogramma’s. Het eerste ontwikkelings- 
programma omvat de GV-topsportschool en de regio- 
nale trainingen. Het tweede ontwikkelingsprogramma 
omvat het Top Golf Vlaanderen programma.

Spelers kunnen doorgroeien van de kidstrainingen 
naar de regionale trainingen en de GV-topsport-
school. Vervolgens kunnen ze als ‘Top Amateur’ door-
groeien naar het Top Golf Vlaanderen programma. 
Het ultieme doel is om ‘Full Prof’ te worden. Dit is 
het moment waarop je financieel autonoom bent 
en geen financiële ondersteuning meer nodig hebt.
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Vanaf de fase  ‘Top  Amateur’  komt  de  speler in aan-
merking voor het ‘Top Golf Vlaanderen Programma’. 
Binnen dit programma kan de speler evolueren van top- 
amateur tot Young professional en tenslotte Full prof.

Om in aanmerking te komen voor dit programma 
moet je voldoen aan specifieke voorwaarden in ver-
band met ontwikkelingslijnen, ranking, palmares 
en omkadering. Meer bepaald wordt er rekening  
gehouden met de Belgische ranking van de Federal  
Tour en de ranking van de U 18. De gemiddelde 
scores van nationale wedstrijden worden vergeleken  
ten opzichte van de gemiddelde ontwikkelings- 
lijnen (score vs. leeftijd).

Golf Vlaanderen geeft de speler de nodige en speci- 
fieke ondersteuning gebaseerd op de persoonlijke 
behoefte.

Algemeen kan dit onder vier grote noemers 
samengevat worden:
• begeleiding door groeps- en individuele  

trainingen met de coaches

• advies gedurende de hele golfcarrière

• screenings van internationale experts  
Ryan Lumsden en Orlaith Buckley

• financiële ondersteuning

60

80

100

120

Laatbloeier Talent

292827262524232221201918171615141312111098

Jongens

60

80

100

120

Laatbloeier Talent

292827262524232221201918171615141312111098

Meisjes



12

Andere organisaties
Koninklijke Belgische Golffederatie
De KBGF is de federale golf federatie. Zij bieden  
eveneens ondersteuning voor spelers met ambitie om  
pro te worden. Deze ondersteuning is vooral speel- 
mogelijkheid. Om in aanmerking te komen om deze 
ondersteuning te krijgen moet je geselecteerd worden 
voor het ‘Belgian Team’. Als ‘Top Amateur’ kan je in 
aanmerking komen om invitaties te ontvangen.

Om deze te kunnen krijgen, moet je een bepaald 
niveau hebben. Dit betekent onder andere dat je al 
enkele jaren voor het ‘Belgian Team’ hebt gespeeld.
 
Als pro kan je genieten van een financiële onder- 
steuning als je voldoet aan de vooropgestelde cri- 
teria. Dit houdt opnieuw in dat je als amateur voor 
het ‘Belgian Team’ hebt gespeeld en de amateur- 
wereld gedomineerd hebt.

Deze ondersteuning kan volgens 2 systemen  
georganiseerd zijn:
• incentives: per cut die je haalt, zal je een bepaalde 

bonus ontvangen. Dit hangt af van welk niveau je 
speelt. Per seizoen kan je maximum 10 incentives 
ontvangen.

• vast bedrag: dit vast bedrag krijg je aan het begin 
van het seizoen.

 

BE Gold-programma
Aanvullend op het Top Golf Vlaanderen programma 
is er het Olympische BEGold-programma. Dit is een 
samenwerking tussen BOIC, ADEPS, de Duitstalige 
Gemeenschap en Sport Vlaanderen. Golf Vlaanderen 
staat in voor de procedure bij het BOIC en de aan-
vraag/verdediging van jouw dossier. 

Dit programma biedt extra begeleiding voor die- 
genen met potentieel om ooit deel te nemen aan de 
Olympische Spelen. Als speler kan je dus maximum 
voor één olympiade in het programma blijven.

Dit programma biedt extra ondersteuning  
op vlak van:
• omkadering en structuur

• voorbereiding en stages in functie van  
Qualifying School

• financiële middelen om in optimale  
omstandigheden te touren.

Om in aanmerking te komen voor dit programma 
moet je op het moment van intrede jonger zijn dan 
26 jaar en:

hoogste notering als amateur op de  
Wereld Ranking binnen de top 16 behalen

of

hoogste notering als amateur op  
Europese Ranking binnen de top 8 behalen 

of

als man een speelcategorie hebben  
op de European Tour 

of 

als vrouw een volledige categorie  
op de Ladies European Tour 

of 

een positie binnen de top 25  
op de Symetra tour.

 

Thomas Pieters gebruikte de financiële steun van  
BeGold o.a. voor zijn caddy en medische experts.
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PGA of Belgium
De PGA of Belgium is een federatie van en voor pro’s. 
Het hoofddoel van de PGA of Belgium is het bevor-
deren van de interesse in de golfsport. Ze beschermt 
de wederzijdse belangen van haar leden. Verder 
organiseren ze opleidingen voor teaching pro’s.

Om als playing pro te kunnen genieten van de voor-
delen van de PGA of Belgium moet er een jaarlijks 
lidgeld van 394 euro betaald worden. Dit bedrag 
wordt mee bepaald door de consumptie-index.

Als je European Tour, Challenge Tour, Ladies European 
Tour of LET Access Series speelt, ben je vrijgesteld en 
betaal je dus geen jaarlijks lidmaatschap.

Je bent niet verplicht om lid te worden van de PGA of 
Belgium tenzij je wedstrijden zoals de PGA Benelux 
trophy, PGA Masters of EY Monday Tour… in België 
zou willen spelen.
 
Bovendien krijg je als lid van de PGA een bevoor- 
rechte korting bij de partners van de PGA. Voor-
beelden van partners zijn Brussels Airlines, Foot Joy, 
Galvin Green…

Elk land heeft een eigen Professional Golfers 
Association. Het is mogelijk om lid te worden in 
verschillende landen. Dit geeft toegang tot meer-
dere tornooien en pro-am’s in het buitenland. Het 
lidgeld per land varieert.

TIP

Sommige spelers proberen hun wedstrijdritme 
te behouden door wedstrijden in België te spelen. 
Dit kan nuttig zijn aan het begin van het seizoen.

 

Overboarder
Om spelers in Amerika zo goed mogelijk te kunnen 
adviseren en ondersteunen, werkt Golf Vlaanderen 
samen met Overboarder. Dit bedrijf is gespecialiseerd 
in de administratie van studiecombinaties in Amerika.

Op basis van jouw persoonlijk profiel  
kan Overboarder jou helpen met tal van  
administratieve zaken zoals:
• evaluaties taal en wiskunde

• schoolrapporten vertalen

• video voorstelling van de atleet aan  
verschillende coaches

• contact leggen met scholen die  
een match vormen

• bezoek aan verschillende universiteiten

• studiebeurs aanvragen

• visum

• verzekeringen

• huisvestiging

• vliegtuigtickets

• ...
 
Overboarder blijft contact houden met de studenten, 
zo kunnen ze helpen bij mogelijke problemen.

Voor deze totale service wordt een bedrag van  
2 790 euro gefactureerd.

Wil je meer weten?
Neem dan snel een kijkje op:  
www.golfvlaanderen.be/nl/overboarder 
www.overboarder.com

Aandachtspunt

Overboarder is een bedrijf dat winst nastreeft. 
Het hoofddoel voor hen is om jou een studie-
beurs te vinden.

Terwijl Golf Vlaanderen het belang van de speler 
behartigt en dus wil dat de speler verder studeert 
aan een goede universiteit op zowel het acade-
misch vlak als op het golf specifiek vlak.

Het is dus belangrijk om zelf onderzoek te doen 
en advies te vragen aan verschillende partijen 
waaronder Golf Vlaanderen!
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Thomas Pieters werd prof in 2013 nadat hij als  
Amateur de 7e plaats op de wereldranking bereikte
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02 TOP AMATEUR

Zoals eerder besproken ben je ‘Top Amateur’ na het behalen van een 
secundair diploma. Op dit moment heb je drie wegen die je kan volgen:

• hogere studies in België in combinatie met een topsportstatuut golf

• hogere studies in het buitenland in combinatie met topsport golf

• Full Amateur

Aandachtspunt

Indien je golf wil combineren met hogere studies, of dit in België is of in 
het buitenland, zijn mooie resultaten op school noodzakelijk!

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het cruciaal is om mooie resul-
taten te halen in het secundair onderwijs! Enerzijds is dit belangrijk om een 
goede basis en voorkennis te hebben.

Anderzijds bepaalt dit mee in welke universiteiten je toegelaten kan worden.

“BOUW EEN 
GOED TEAM 
ROND JE EN  

BLIJF PLEZIER 
HEBBEN!”
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HOGERE STUDIES IN BELGIË

Wanneer je kiest om in België hogere studies 
te doen, kan je eveneens beroep doen op  
een topsportstatuut. Dit wordt toegekend door 
de school in kwestie in samenspraak met Golf 
Vlaanderen. Om dit statuut te behalen, moet 
de speler aan verschillende voorwaarden, 
opgelegd door de universiteit of hogeschool, 
voldoen. De voorwaarden zijn gebaseerd op 
het aantal trainingsuren, erkenning door Golf 
Vlaanderen, Sport Vlaanderen of het BOIC. 

Met een topsportstatuut krijg je faciliteiten op 
maat. Welke faciliteiten je precies krijgt, hangt af 
van welke universiteit of hogeschool.
 
In het verleden hebben spelers dit al geprobeerd, 
dit was echter zeer moeilijk. Het is niet evident 
om je enerzijds 100 % te kunnen concentreren op 
universitaire studies en anderzijds 100 % te kunnen 
concentreren op golf. Zowel hogere studies als 
topsport golf vragen zeer veel tijd, energie en 
discipline. Voor je begint, is het belangrijk om 
goede afspraken te maken met jouw omkadering.

Coaches zullen zich zeer flexibel moeten opstellen. 
Informeer je goed bij de universiteit of hogeschool 
welke faciliteiten je kan krijgen.

Fanny Cnops studeerde eerst aan de University  
of North Carolina Greensboro, waarna ze een  
transfer kende naar University of Central Florida
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FULL AMATEUR

Dit wil zeggen dat de speler enkel op zijn golfcarrière focust en daarnaast 
dus niet verder studeert of werkt. Als je op de ontwikkelingslijn zit, zal 
Golf Vlaanderen je opnemen binnen haar Top Golf Vlaanderen programma 
en steun geven via coaching en/of financieel. Je kan ook via de KBGF 
speelprivileges krijgen, hiervoor zal je je moeten kwalificeren voor het 
‘Belgian Team’.

Aandachtspunt

Deze beslissing heeft een invloed op het kinder- 
geld dat je als ouder ontvangt. Om aanspraak te 
kunnen maken op kindergeld moet je vanaf 18 jaar 
ingeschreven zijn als student in een onderwijs- 
instelling:

Volwassenenonderwijs:  
minstens ingeschreven 17u/week les

Hoger onderwijs:  
minstens ingeschreven voor 27 studiepunten

Een andere optie is om werkzoekende te zijn.  
Op die manier heb je maximum 12 maanden 
recht op kindergeld als je ingeschreven bent 
als werkzoekende schoolverlater bij VDAB. Dit 
wil ook zeggen dat je de vereiste formaliteiten 
moet vervullen.



18

Bachelor
Een bachelor duurt vier jaar. Dit zijn de zogenaamde 
undergraduate studenten. Vooraleer een specifieke 
studierichting te kiezen, kunnen studenten vakken 
opnemen uit verschillende richtingen. Op die manier 
hebben ze een brede algemene kennis. Zo krijgen 
ze ook de kans om uit te zoeken wat hen echt  
interesseert en waar ze zich verder in willen ver-
diepen. Wanneer de vraag gesteld wordt: wat is 
jouw major? Wordt er gevraagd naar wat jouw  
belangrijkste studiegebied is. Normaal duurt een 
vak één semester. Net zoals in België heeft elk vak 
een aantal studiepunten. Dit komt overeen met 
het gewicht van het vak en het aantal uur les dat 
de student heeft voor dit vak.

Master
Graduate studenten volgen een master. Dit is een 
specifieke richting binnen één studiegebied. Hoe-
lang een master duurt, is afhankelijk van het studie- 
gebied. Het is vanzelfsprekend dat een master een 
meerwaarde heeft voor jouw diploma.
 
Voorkennis 
Bij 90 % van de voorgaande studenten, waren studies 
prioritair aan golf. Het is immers belangrijk om een 
back-up plan te hebben. Daarom is het belangrijk 
om je goed voor te bereiden op hogere studies in 
Amerika. Elke college heeft eigen toelatingsvoor-
waarden. Zij beslissen zelf of je al dan niet wordt 
toegelaten. Je moet je dus vooraf informeren welke 
toelatingsvoorwaarden de universiteit stelt.

Voorbereiding
Om je optimaal voor te bereiden, geldt de algemene 
regel: hoe meer voorkennis je hebt, hoe beter en  hoe 
meer opties je hebt. Het is noodzakelijk om minstens 
een diploma technisch secundair onderwijs te heb-
ben. Deze voorkennis wordt getest aan de hand van 
de befaamde SAT, ACT en TOEFL test.
 
Praktisch
Deze testen:
• duren ongeveer 3 uur

• hebben een kostprijs van ongeveer 90 euro

• vinden plaats in Brussel

TIP

Koop een SAT-oefenboek zo kan je je nog beter 
voorbereiden op deze testen.

Deze boeken kan je online of in een betere 
boekhandel kopen!

COLLEGE
Wil je graag in Amerika golf combineren met studies? Dan is het belangrijk om tijdig met het voor-
bereidingsproces te starten. Ideaal is dit halverwege het vijfde middelbaar. Het onderwijssysteem in 
Amerika heeft dezelfde basis als in Europa. Er wordt ook gewerkt met een bachelor-master principe. 
De samenstelling is echter wel anders.
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SAT & ACT
Dit zijn gestandaardiseerde testen die elke universi-
teit in de Verenigde Staten erkent.

Beide testen omvatten 3 vaste onderdelen:
• een leestest

• een schrijf- en taaltest

• een wiskundetest

De ACT-test bevat nog een extra onderdeel namelijk 
een wetenschapstest. De vragen tijdens deze test zijn 
vooral gericht op de vaardigheden die het belang- 
rijkste zijn om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn 
en bovendien zo succesvol mogelijk te zijn tijdens 
de hogere studies in Amerika.

Sommige universiteiten verwachten nog een extra 
test, namelijk het schrijven van een paper. In deze 
paper schrijf je een opiniestuk over een hedendaags 
thema. Je moet de paper indienen binnen een gelimi- 
teerde tijd. Het is dus belangrijk om goed academisch 
Engels te kunnen schrijven.

TOEFL
Dit is net zoals de SAT en ACT een gestandaardiseerde 
test die door de meer dan 10 000 universiteiten in 
130 verschillende landen geaccepteerd wordt.

Deze test combineert vier vaardigheden:
• lezen

• luisteren

• spreken

• schrijven

De TOEFL meet jouw vaardigheid om het Engels te 
begrijpen en te gebruiken op academisch niveau.
 
Praktisch
Deze test:
• duurt ongeveer 4 uur

• kost ongeveer 200 euro

• vindt plaats in Brussel

De eindresultaten van deze testen bepalen niet alleen 
toegang tot universiteiten maar ze kunnen ook bij- 
dragen tot een betere studiebeurs.
 
Begeleiding
Op de websites van deze testen vind je voorbeeld-
vragen, op die manier heb je een beter idee wat je 
kan verwachten. Bovendien kan je bij Overboarder  
terecht voor voorbereidingstesten.

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice

http://www.act.org/content/act/en/products-and- 
services/the-act/test-preparation.html

http://www.ets.org/toefl/ibt/prepare
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Welke universiteit kies ik?
Het kiezen van een universiteit is niet de makke- 
lijkste keuze. Tenslotte zal je er bijna vier jaar lang 
wonen, zonder je ouders, familie en vrienden uit 
België. Het is belangrijk om op jouw eigen buik-
gevoel te vertrouwen. Om deze keuze te maken, 
kan je verschillende voorbereidingen maken. Zo 
kan je een persoonlijk lijstje maken met criteria 
die voor jou belangrijk zijn of kan je een bezoek 
brengen aan jouw favoriete universiteit. Bij het 
opstellen van een pro en contra lijstje zijn er veel 
vragen die je jezelf kan stellen.

Thomas Detry studeerde af in Illinois en  
kwam in zijn eerste jaar prof op bezoek  
naar de GV Topsportschool (2016)
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Heb je al gedacht aan het tijdsverschil met België?
Hoewel de leerlingen van de GV-topsportschool 
gewoon zijn om weg van huis te zijn, is het niet altijd 
van zelfsprekend om maanden aan een stuk aan de 
andere kant van de planeet te wonen.

Als je vaak last hebt van heimwee, kan je misschien 
kiezen voor een universiteit gelegen in het Oosten 
van de Verenigde Staten aangezien daar het tijds- 
verschil minder groot is.

Verkies je een team met veel verschillende  
nationaliteiten of liever niet?
Studenten verkiezen vaak een team met veel ver-
schillende nationaliteiten. Zo kom je meer in contact 
met verschillende gewoontes, wat de kans groter 
maakt dat er iemand in jouw ploeg zit met min of 
meer dezelfde gewoontes.

Op die manier zou het makkelijker kunnen zijn om 
je aan te passen aan de nieuwe omgeving. Vaak is 
het ook makkelijker om een band te creëren met 
de andere teamleden doordat jullie beiden ver van 
huis zijn. Spelers zullen zich makkelijker openstellen 
en elkaar helpen.

Divisie 1, 2 of 3 college? Wat is dat nu precies?
Er zijn 3 divisies opgesteld om de verschillende 
scholen te verdelen op basis van hun budget en 
atleten departement.

Het doel is om meer gelijkheid te creëren tussen de 
verschillende ploegen. Evenwaardige ploegen zullen 
dus tegen elkaar spelen. De verschillen tussen de 
divisies komen vooral tot uiting in de manier waarop 
scholen ervoor kiezen hun atletenprogramma’s te 
financieren en de nationale aandacht die ze krijgen. 
Bovendien kan elke school zelf beslissen in welke  
divisie ze zich aanmelden en dus vervolgens zullen 
spelen. Divisie 1 universiteiten hebben vaak het groot-
ste budget dus in deze divisie worden de meeste 
studiebeurzen uitgedeeld.

De National Collegiate Athletic Association (NCAA) 
legt verschillende regels op. Zo hebben deze scholen 
een hoog academisch niveau en een groot aanbod 
voor sportparticipatie. Het is vanzelfsprekend dat 
divisie 1 scholen een beter niveau hebben. In divisie 2 
worden ook studiebeurzen uitgedeeld. De universi-
teiten die in deze divisie spelen zijn even competitief 
ingesteld als divisie 1 scholen.
  

Vaak zijn de eerste 100 divisie 2 scholen minstens 
even goed als de laatste 100 divisie 1 scholen. In  
divisie 3 worden geen sportbeurzen uitgedeeld voor 
golf. Dit is dus niet van toepassing. Een misvatting 
is dat scholen naar de volgende divisie kunnen 
promoveren door kampioen te spelen in hun eigen  
divisie. Dit is dus niet het geval, scholen blijven in 
één divisie spelen. Ze kunnen van divisie veranderen 
door een aanvraag in te dienen bij de NCAA.

Kan ik universiteiten bezoeken?
Naar aanloop van jouw keuze waar je wil gaan 
studeren, kan je universiteiten bezoeken. Opnieuw 
heeft de NCAA verschillende regels opgesteld om 
het bezoek enerzijds zo makkelijk mogelijk te maken 
voor de student en anderzijds zo eerlijk mogelijk 
te laten verlopen. Op die manier krijg je een even-
waardig beeld van elke universiteit. 

Een officieel bezoek aan de universiteit is elk bezoek  
door jou en jouw ouders dat betaald is door de 
universiteit. Transport naar de universiteit, ver- 
blijfplaats en maaltijden en als laatste enkele enter- 
tainment activiteiten kunnen betaald worden door 
de universiteit. Deze officiële bezoeken worden dus 
aangeboden door de school. Hieruit kan je afleiden 
dat de school een grote interesse heeft in jou.

Je mag vijf officiële bezoeken doen. Het is dus zeker 
aan te raden goed na te denken welke universiteiten 
je zal bezoeken. Bovendien mag je maximum 48 uur 
verblijven op de school. Hou dus in je achterhoofd 
dat de scholen je enkel dingen laten zien waar ze 
mee willen uitpakken. Aangezien je maar maximum 
48 uur mag blijven, is er weinig tijd om de mindere 
kanten te ontdekken. Er bestaan ook onofficiële 
bezoeken. Dit zijn de bezoeken waar jij en je ouders 
zelf voor betalen. Je mag zo veel onofficiële bezoeken 
doen als je wil. Het speelt eveneens geen rol wanneer 
het onofficiële bezoek plaats vindt. Tijdens een on-
officieel bezoek mag de universiteit alleen jou en  
jouw ouders een gratis toegangsticket geven om 
naar een universiteitswedstrijd te gaan kijken. Alle 
andere kosten moet je dus zelf dragen.
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Studierichting
Elke richting die in het Europese onderwijssysteem bestaat, kan je eveneens in Amerika volgen. 
Amerikaanse universiteiten hebben specialisaties op vlak van studierichtingen. Zo is de ene universiteit 
gespecialiseerd in business en de andere in psychologie. Heb je altijd al een grote interesse gehad in 
de organisatie van evenementen? Zoek dan een universiteit die hoog staat op de ranking voor event-
management! Bovendien is zowat elk Amerikaans diploma om te zetten naar een Europees diploma, 
met rechten als uitzondering hierop.Een gelijkwaardigheidserkenning is noodzakelijk wanneer je 
wil werken in Vlaanderen of Brussel. Indien je in Vlaanderen of Brussel wil verder studeren, is dit in 
principe niet nodig.
 
Procedure gelijkwaardigheidserkenning
Er bestaan 2 specifieke procedures om een gelijkwaardigheidserkenning aan te vragen.

Niveau-erkenning
Dit wil zeggen dat het niveau (bachelor of master) 
wordt erkend.

Deze procedure kan je volgen:
• indien jouw kennis van het opleidingsniveau  

voldoende is om te solliciteren voor een job.  
Dit is in de meeste gevallen van toepassing.

• indien er in Vlaanderen geen gelijkaardige  
opleiding bestaat

• indien je niet de gevraagde bewijsstukken hebt 
voor een specifieke erkenning

Kostprijs: 90 euro
 

Specifieke erkenning
In dit geval wordt er uitspraak gedaan over het speci- 
fieke Vlaamse diploma waarmee uw buitenlands 
studiebewijs gelijkaardig is.

Deze procedure is noodzakelijk wanneer:
• dit vereist is om een bepaalde job te kunnen 

uitoefenen

• je een gereglementeerd beroep wil uitoefenen 
buiten de Europese Economische Ruimte of in 
Zwitserland

• je een beschermde titel wil uitvoeren:  
voorbeelden: juridische en medische beroepen

• je een doctoraat wil laten erkennen

Kostprijs: 180 euro
 

Begeleiding
Overboarder 

US college student Yente Van Doren in 2018
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Studiebeurs
Studeren in Amerika kost al gauw 35 000 tot 40 000 dollar per jaar. Aangezien dit een hele som 
geld is, is het belangrijk om een goede studiebeurs te hebben.

Hoe werkt het?
Overboarder maakt van elke speler een profiel, dit 
houdt onder andere in dat er video’s worden ge-
maakt van de speler en rapporten worden vertaald. 
Dankzij de goede connecties, komt Overboarder 
in contact met verschillende coaches. Het zijn de 
coaches die een bepaald budget krijgen van de  
universiteiten. De coaches beslissen dus welk per-
centage studiebeurs ze jou aanbieden.

Als meisje is het makkelijker om een goede studie-
beurs te krijgen omdat er meer aanbod dan vraag 
is. Spelers willen in 1ste instantie een 100% 
studiebeurs verkrijgen. Maar weet dat een 60% 
à 70% studiebeurs zelfs voor Amerikanen reeds 
een mooi aanbod is. In geval van 100% studie-
beurs zullen jouw ouders enkel kosten betalen 
die te maken hebben met de inrichting van jouw 
woonplaats en eventueel een auto. Alle andere 
kosten zoals schoolboeken, golflessen, voeding 
zijn inbegrepen. De meeste scholen betalen één 
keer per jaar de reiskosten van de internationale  
studenten. Dit wil zeggen dat er vliegtuigtickets 
terugbetaald worden. Het bedrag dat de univer-
siteit wil terugbetalen, hangt af van de universiteit.

Je kan je dus best vooraf informeren bij de universi-
tieit. Eveneens zijn de tuition fees inbegrepen. Dit 
is een bedrag dat je betaalt voor de lessen die je 
krijgt op de universiteit.

Als jongen is het iets moeilijker om een goede 
studiebeurs te kunnen krijgen omdat er meer vraag 
als aanbod is. Ouders kunnen rekenen op een kost 
van gemiddeld 10 000 dollar per jaar. Dit komt over-
een met een studiebeurs van ongeveer 75%. Het 
kan natuurlijk altijd dat de speler in het tweede, 
derde of vierde jaar een grotere studiebeurs. Het 
omgekeerde kan natuurlijk ook, als speler kan jouw 
studiebeurs elk jaar afgebouwd worden. Het is dus 
belangrijk om gezien te worden door coaches.

De grote internationale wedstrijden zoals de EK’s 
per ploegen, WK’s, French Boys & Girls, British 
Boys & Girls, Junior Orange Bowl, Dixie Amateur, 
Doral Publix Junior Classic… worden bezocht door 
verschillende coaches. Met het oog op een goede 
studiebeurs is het dus essentieel om geselecteerd 
te worden om deze internationale wedstrijden te 
kunnen spelen. Door deze wedstrijden te spelen kan 
je op de WAGR terecht komen, dit is ook een belang-
rijke manier om jou te laten zien aan coaches.

 
Aandachtspunt

Coaches willen graag met zo weinig mogelijk 
budget de beste spelers binnen halen. Daar-
om is het belangrijk om te laten zien dat je de 
studiebeurs echt nodig hebt. Als je laat merken 
dat je ouders welvarend zijn, is de kans groot 
dat je een minder goede studiebeurs aange-
boden krijgt. Spelers aanwerven is net zoals 
een verkoopspelletje. Coaches proberen jou 
te overtuigen door je de hemel te beloven. 
Vaak wordt het argument aangehaald dat je 
als speler kan trainen met de anciens van de 
universiteit. Wanneer je dan effectief bij de 
ploeg aansluit, blijkt dit helemaal niet waar te 
zijn. Indien je een goede studiebeurs hebt, kan je 
proberen een overeenkomst af te sluiten met de 
coach, waarbij het percentage vast staat voor 
de volledige 4 jaar. Op die manier loop je niet 
het risico dat jouw beurs afgebouwd wordt.

Begeleiding
Overboarder is gespecialiseerd in het vinden van 
studiebeurzen. Uiteraard kan je ook altijd advies 
vragen aan Golf Vlaanderen!

TIP

Neem contact op met spelers in de huidige 
ploeg of spelers die in gelijkaardige situaties 
hebben meegemaakt. Op die manier kan je te 
weten komen hoe de coach is of hoe het er echt 
aan toegaat binnen de ploeg of universiteit.
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Transfer
Wat als de gekozen universiteit  
niet je ding blijkt te zijn?
De meest voorkomende redenen zijn dat je als  
speler enerzijds te goed bent voor het team, ander-
zijds kan het zijn dat je je niet thuis voelt op de 
universiteit of binnen de ploeg. De keuze om van 
universiteit en golfteam te veranderen, is vaak de 
moeilijkste keuze die je moet maken als student. 
Het is dan ook aan te raden om eerst grondig onder-
zoek te doen alvorens te veranderen. De NCAA 
heeft verschillende regels opgesteld om het proces 
makkelijker te maken voor de student. Het is de  
verantwoordelijkheid van de student om de regels en 
de gevolgen van de transfer te begrijpen. Contacteer 
daarom de NCAA, zij kunnen je advies geven.
 
Permission-to-contact letter
In de meeste gevallen is het noodzakelijk om bij  
je huidige school een geschreven toestemming 
te vragen om te mogen praten met een coach of 
athletics department van een andere universiteit. 
Deze toestemming kan voor jou of voor een familie- 
lid toegekend worden. Zonder deze brief is het niet 
mogelijk om met andere universiteiten contact op 
te nemen in verband met transfer mogelijkheden. 
Om deze toestemming te krijgen kan je een e-mail 
sturen naar de compliance officer of athletics director 
bij je huidige universiteit.

Aandachtspunt

De brief waarin je toestemming vraagt om contact 
te mogen opnemen, mag niet verward worden 
met de brief waarin je vraagt om vrij gelaten te 
worden van het huidige team. Benadruk zeker 
bij de huidige school dat je ondertussen lid van 
het team wil blijven. Het is vanzelfsprekend dat 
je pas het huidige team verlaat wanneer je zeker 
bent dat je bij een nieuw team welkom bent. 
Elke divisie I school heeft een neergeschreven 
beleidsplan over de transferprocedure. In dit 
plan zijn eveneens de gevolgen neergeschreven 
van het vragen van toestemming om contact 
op te nemen. 

Wat als mijn aanvraag geweigerd wordt?
Als jouw aanvraag geweigerd wordt, kan de nieuwe 
universiteit jou niet contacteren in verband met 
jouw transfer. Het is wel mogelijk om alsnog over 
te gaan naar deze universiteit. Dit heeft als gevolg 
dat je geen atleten studiebeurs kan krijgen het 
eerstvolgende academie jaar.

Het is de plicht van de universiteit om schriftelijk uit 
te leggen hoe je de beslissing kan aanvechten. Als 
je niet akkoord gaat met de beslissing en dit effec-
tief wil aanvechten, zal er een commissie opgesteld 
worden die naar jouw verhaal zal luisteren. Deze 
commissie wordt samengesteld uit onafhankelijke 
leden van de huidige universiteit. Uiteindelijk zullen 
zij beslissen of je al dan niet de toestemming krijgt.

Aandachtspunt

In de praktijk is het echter wel mogelijk om 
op een discrete manier contact te zoeken met 
coaches van andere universiteiten.

Heb je een ander team/universiteit gevonden? 
Dan is de kans groot dat de coach zal dreigen 
om jouw ‘release papers’ niet te tekenen aan- 
gezien hij jou niet wil verliezen. In de praktijk zal 
de coach niet anders kunnen dan jou te laten 
gaan naar een andere universiteit.

Wanneer mag ik terug wedstrijden spelen?
Normaal mag de speler het eerste academische 
jaar na de transfer niet deelnemen aan wedstrijden.  
Deze regel is ingevoerd om ervoor te zorgen dat  
de student voldoende focust op zijn of haar hogere 
studies.
 
Op elke regel zijn er natuurlijk ook uitzonderingen. 
Op deze regel bestaan er 5. De meest relevante 
uitzondering heeft betrekking op de eerste transfer. 
Is dit jouw eerste transfer? Dan maak je een goede 
kans om direct wedstrijden te mogen spelen bij het 
nieuwe team. Om in aanmerking te komen zijn er 
enkele voorwaarden: academisch ben je sterk en 
je evalueert positief naar jouw diploma toe. Op 
jouw huidige universiteit word je in overweging  
genomen om deel te nemen aan wedstrijden. 
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Je hebt een geschreven vrijlatingsovereenkomst van 
jouw huidige universiteit die jou niet weerhoudt om 
een uitzondering te krijgen bij jouw transfer. Indien 
de universiteit niet akkoord gaat om de student een 
eenmalige uitzondering toe te kennen, kan je deze 
beslissing opnieuw aanvechten. Er wordt een comité 
samengesteld dat objectief zal oordelen.

Indien een divisie I school niet binnen de 7 werk-
dagen antwoordt op de aanvraag om eenmalig te 
transfereren, wordt het automatisch goedgekeurd. 
Bij divisie II scholen is de vereiste termijn 14 opeen-
volgende dagen. De andere vier uitzonderingen zijn 
minder relevant.
 
 
Wat is een academic redshirt?
Met deze status ontvang je een atleten studie-
beurs en mag je trainen met de ploeg. Het is niet 
toegestaan om wedstrijden te spelen tijdens het 
eerste academie jaar voor de ploeg. Dit wil niet zeg-
gen dat je in het algemeen geen wedstrijden meer 
kan spelen. Niets belet jou als speler om alleen 
tornooien te gaan spelen. In een divisie I universi-
teit heb je 5 kalenderjaren om 4 competitiejaren 
te spelen. De kalenderjaren beginnen te lopen van 
zodra je ingeschreven bent als fulltime student in 
een school met een opleiding van vier jaar. De vijf 
kalenderjaren worden niet onderbroken voor een 
transfer of een redshirt jaar. In een divisie II univer-
siteit heb je 10 fulltime semesters de tijd om 4 com-
petitiejaren te spelen.
 
Begeleiding
Uiteraard kan je opnieuw terecht bij Overboarder 
mocht je een transfer overwegen. Enkel de belang- 
rijkste regels zijn neergeschreven om een indicatie 
te geven wat een transfer met zich meebrengt.

Visum
Als student is het hoofddoel van je bezoek studies. 
Als fulltime student heb je een F1 visum nodig. Dit 
wil zeggen dat de student meer dan 18 uur per 
week les volgt. Tijdens deze procedure zal je een 
gesprek hebben om te bepalen of je geschikt bent 
om een visum te ontvangen.

Verder zal je nog andere documenten nodig  
hebben zoals:
• een geldig paspoort

• het non-immigrant visa verzoekschrift bevestiging

• het betalingsbewijs

• een pasfoto

• I-20 formulier (dit formulier stuurt de universiteit 
op nadat je geregistreerd bent bij de universiteit)

Andere extra documentatie kan opgevraagd 
worden zoals:
• diploma’s

• hoe je Amerika zal verlaten na je studies

• hoe je alle kosten zal betalen

Het I-20 formulier verplicht de student het land te 
verlaten binnen de 60 dagen na het beëindigen van 
de opleiding. Een verlenging kan altijd aangevraagd 
worden.
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Verzekeringen
In tegenstelling tot in België, is er in de Verenigde 
Staten geen sociaal vangnet. De overheid geeft 
geen financiële steun aan de gezondheidssector. 
Dit heeft dus als gevolg dat de medische kosten 
zeer hoog kunnen oplopen. Daarom is het belangrijk 
dat je goed verzekerd bent.

Wat regelt de universiteit?
Normaal is er in het lesgeld dat je betaalt aan de 
universiteit een ziekteverzekering voorzien. Deze 
dekt de schadegevallen die te linken zijn aan de uni-
versiteit. Dit wil dus zeggen dat je voor ongevallen 
verzekerd bent tijdens een wedstrijd of trainingen.

Wat regel je zelf?
Je kan op de universiteit zelf een ‘campus insurance’ 
afsluiten. Bovendien is het aan te raden om een Bel-
gische reisverzekering af te sluiten. Op die manier 
kan je bij een schadegeval kijken welke verzekering 
de beste dekking geeft.

Een goede reisverzekering zal eveneens de kosten 
dekken als je snel naar België moet, bijvoorbeeld in 
geval van overlijden. Je kan op eigen houtje ook nog 
een hospitalisatieverzekering nemen. Dan ben je 
zeker goed verzekerd. Als je dit wil, kan je rekenen 
op een kost van ongeveer 1 500 euro per jaar. 

Vooraleer je beslist om naar een bepaalde univer-
siteit te gaan, moet je de verzekering uiteraard 
checken. Elke universiteit is anders. Het is mogelijk 
dat jouw universiteit net geen of een betere ver- 
zekering voorziet.
 

Medisch
Als je in de Verenigde Staten voor een universiteits- 
ploeg speelt dan wil de coach dat je zo veel mogelijk 
speelt en fit bent. Dit heeft als gevolg dat als je een 
blessure hebt, de coach oplossingen zal voorstellen 
die jou zo snel mogelijk terug fit maken. Veelal zal 
dit niet de oplossing zijn die het beste is voor jouw 
lichaam. In sommige gevallen is rust noodzakelijk, 
dit betekent natuurlijk dat je een periode niet kan 
spelen.

Aandachtspunt

In het geval je een blessure hebt, vraag je best 
advies aan het thuisfront. Als topsporter is het 
uitermate belangrijk om zorg te dragen voor 
jouw lichaam. Een blessure verhelpen met een 
remedie op korte termijn, kan op lange termijn 
zeer schadelijk zijn.

Als ouder heb je een begeleidende rol bij de keuze van  
je kind om naar de Verenigde Staten te gaan studeren. 

Amper 17 zijn ze, als ze vertrekken. 

Probeer zoveel mogelijk informatie te winnen.  
Alleen op die manier kan je een goede keuze maken.



Besluit US College
Zie bijlage US college nota

US College Checklist
• SAT / ACT

• TOEFL

• Universiteit kiezen

• Studierichting kiezen

• Studiebeurs

• Verzekeringen
Kevin Hesbois bij de start  
van zijn profcarrière 2014
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Christopher Mivis, alumnus GV-Topsportschool in 2018 tijdens BKO
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03 PROFESSIONEEL  
GOLF SPELEN

Ben je na de fase ‘Top Amateur’ nog steeds overtuigd van jouw toe- 
komstige carrière als professionele golfer? Dan ben je klaar voor het 
tweede sleutelmoment! Vanaf dit moment ga je professioneel spelen.  
De stap van amateurspeler naar professionele speler is niet evident.  
Als playing pro ben je zelfstandige. Dit houdt in dat je veel verantwoordelijk-
heid hebt op vlak van administratie. Het financiële aspect zal bovendien ook 
nieuw zijn. Dit alles maakt dat de stap van amateur naar pro golf moeilijk is.
In dit hoofdstuk zullen alle  relevante aspecten van professioneel golfen 
besproken worden met specifieke aandachtspunten en tips. 

Verschillende tours
Op het Europese circuit bestaan er verschillende 
tours gespreid over verschillende niveaus.

Bij de mannen is het hoogste niveau uiteraard de 
European Tour. Op het 2e niveau staat de Challenge 
tour. Op het 3e en laagste niveau bestaan er ver-
schillende satelliet tours.

Bij de vrouwen bestaan er twee niveaus. De Ladies 
European Tour als hoogste niveau. Het tweede 
niveau is de Ladies European Tour Acces Series. 
Elke tour heeft voor- en nadelen. Zo lang je voor-
namelijk satelliet tours speelt, is het belangrijk om 
uit te maken op welke tour jij je het beste voelt.
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MANNENCIRCUIT
Alps Tour

Om de Alps Tour te kunnen spelen, moet je je kwali- 
ficeren door de Q-school te spelen. De scores zijn 
niet extreem laag tijdens dit tornooi. Mocht het 
niet lukken om je te kwalificeren voor een volledige  
kaart, kan je meestal toch nog enkele tornooien 
spelen. Eindig je na het seizoen in de top 5 van de 
Order of Merit? Dan behaal je een volledige Challenge 
tour kaart.

Voordelen
• Meer prijzengeld dan pro golf tour

• Goedkoper dan pro golf tour

• Goed georganiseerd voor een satelliet tour

• In Europa physio aanwezig

• Locaties: Europa en Noord-Afrika

• Hoger spelniveau dan andere satelliettours

Nadelen
• Weinig prijzengeld te winnen

• Door het hoger spelniveau is het moeilijker om te 
promoveren naar de Challenge Tour

 
Kostprijs
• Membership fee: 300 euro

• Inschrijving per tornooi: 150 euro  
(inclusief yardage book 25 euro)

 

Pro Golf Tour

Deze tour is de voormalige EPD-tour.
Als je op de Pro Golf Tour wil spelen, moet je je even-
eens kwalificeren door Q-school te spelen voor de Pro 
Golf Tour. De gemiddelde score om je te kwalificeren 
is relatief hoog. Lukt het niet? Dan kan je toch nog 
enkele tornooien spelen. Als  je top 5 eindigt in de 
Order of merrit, verdien je een Challenge tour kaart.

Voordelen
• Makkelijk om een volle kaart te halen

• Het seizoen begint vroeg in Noord-Afrika,  
je kan sneller spelritme opbouwen

• Makkelijker om te promoveren door een  
lager spelniveau

Nadelen
• Duurder (inschrijvingsgeld + membership fee) *

• Lager spelniveau

• Niet zo goed georganiseerd* bij sommige  
tornooien betalen de spelers een stuk van  
het prijzengeld via de inschrijving

Kostprijs
• Membership fee: 400 euro

• Inschrijving per tornooi: 250 euro
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Challenge Tour

Dit is de enige tour op het tweede niveau op het 
Europese Circuit. Promoveren naar deze tour kan door 
top 5 te eindigen in de order of merit van satelliet-
tours of door 3e stage te halen in de European Tour 
Q-school. Op deze tour zijn de kosten hoger omdat 
deze tour altijd vier wedstrijddagen heeft.
 
Voordelen
• Hoger prijzengeld

• Hoog spelniveau

• Goede organisatie

• Physiotherapeut aanwezig

• Yardage book kan je online bestellen

• Locaties: Europa, Afrika, Midden-Oosten, Azië

Nadelen
• Meer kosten

• Veel tornooien achter elkaar, de kalender is niet 
in balans

• Veel lage scores moeten neerzetten om echt geld 
te verdienen

 
Kostprijs
• Membership fee: 300 euro

• Inschrijving per tornooi: 50 euro

European Tour

De European Tour is het hoogste niveau op het 
Europese mannencircuit. Deze tour kan je spelen 
indien je top 15 eindigt in de order of merrit van de 
Challenge Tour. Een andere manier om dit niveau te 
behalen is via Qualifying School.

Voordelen
• Meer geld te verdienen

• Hoogste niveau

• Visibiliteit op televisie

• Gemoedelijker dan op de PGA Tour

Nadelen
• Het eerste jaar minder speelrecht, moeilijkheden 

om je kaart veilig te stellen

• Grote kans om je kaart te verliezen na het  
eerste jaar

 
Kostprijs
• Membership fee: de prijs hangt af van het  

speelrecht dat je hebt. De prijzen variëren  
tussen 345 euro en 690 euro per jaar.

• Inschrijving per tornooi: 50 euro
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LET Acces Tour

Dit niveau kan je behalen door Qualifying School te 
spelen georganiseerd door de Ladies European Tour. 
Door de LETAS te spelen, kan je promoveren naar 
de Ladies European Tour. Om dit te behalen, moet je  
top 2 eindigen in de order of merit van de LETAS tour.

Voordelen
• Goede sfeer

• Goede communicatie vanuit de organisatie

  
Nadelen
• Veel hoge kosten

• Wedstrijden op moeilijk bereikbare locaties

• Te weinig tornooien

Kostprijs
• Membership fee: 200 euro

• Inschrijving per tornooi: 80 euro

VROUWENCIRCUIT
Ladies European Tour

De LET is het hoogste niveau op het vrouwencircuit 
in Europa. Je kan dit niveau behalen door hoog te 
eindigen in de order of merrit van de LETAS tour of 
door Q-school te halen. De gemiddelde score voor 
final stage top 30 ligt ongeveer rond par.

Voordelen
• Goede organisatie

• Prachtige banen

 
Nadelen
• Te weinig tornooien

• Minder goede communicatie

 
Kostprijs
• Membership fee: 1250 euro

• + 450 euro membership fee)

• Inschrijving per tornooi: 115 euro

Aandachtspunt

Het is belangrijk dat je het membership fee tijdig betaalt. Hoe 
langer je wacht met betalen, hoe duurder het wordt. Heb je geen 
membership fee betaald? Dan kan je niet starten in een tornooi!
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HET AMERIKAANSE CIRCUIT
Op het Amerikaanse circuit bestaan er eveneens verschillende niveaus voor mannen en vrouwen. 
Om het hoogste niveau te bereiken kan je Q-school spelen of hoog eindigen in de order or merrit van 
het lagere niveau. Dit systeem is dus vergelijkbaar met het Europese circuit. 

Als je een korte periode in Amerika wil spelen, 
kan dit zonder visum. Zo kan je bijvoorbeeld een 
maand tijdens de winter in Amerika voorbereidings- 
tornooien spelen. Je betaalt dan onmiddellijk 30 % op 
het prijzengeld.

Om in de Verenigde Staten professioneel te kunnen 
spelen voor een langere periode heb je een P1A visum 
nodig. Dit visum is enkel voor internationaal erkende 
atleten. Het spreekt voor zich dat het niet makkelijk 
is om dit visum te krijgen, er is een bepaald niveau 
vereist.

Om dit te kunnen aanvragen moet je een dossier 
opstellen dat volgende documenten bevat:
• Historiek van de beste resultaten: dit moet kunnen 

aantonen dat je potentieel hebt om de (L)PGA 
tour te spelen.

• Kalender van tornooien: deze moet aantonen dat 
je Q-school zal spelen of dat je een categorie hebt 
op de web.com, symetra tour of (L)PGA tour

• Referentie brieven: dit zijn getuigenissen geschreven 
door gerenommeerde spelers of coaches. Hierin 
wordt uitgelegd dat je het potentieel hebt om  
(L)PGA tour te spelen.

• Bewijs van de huidige en de toekomstige verblijf- 
plaats: als alles wordt goedgekeurd, krijg je een 
visum dat vijf jaar geldig is.

Aandachtspunt

Om deze procedure zo goed mogelijk te laten 
verlopen, neem je best een advocaat.

Kostprijs: visum applicatie: 1 300 dollar  
 + advocaatskosten: 2 000 dollar

Immigratiewetten kunnen veranderen in functie 
van de administratie in het Witte Huis. Je kan je 
best domiciliëren in een staat waar de belastingen  
op het inkomen laag zijn. Texas en Florida zijn hier 
voorbeelden van. Integenstelling tot California 
waar de belastingen hoog zijn op het inkomen.
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VERSCHILLENDE RANKINGS
De verschillende Tours hebben elk hun ranking systeem waarmee ze bepalen wie promoveert naar 
een hogere Tour of Categorie of wie er zijn speelrecht verlies voor het jaar erna. Naast de Ranking 
van de Tours is er natuurlijk ook een wereldranking. 

DE WERELDRANKINGS
WORLD AMATEUR GOLF RANKING
De beste amateurspelers van de wereld staan 
‘geranked’ in de WAGR. Je kan maar op de ranking 
belanden door goed te presteren op een WAGR 
wedstrijd. In België zijn heel wat Federal tours en 
bepaalde Junior Tours  WAGR genoteerd. Eens je op 
de lijst staat, verzamel je punten via je prestaties op 
WAGR wedstrijden. 
Meer info vind je op www.wagr.com

OWGR: OFFICIAL WORLD GOLF RANKING
Elke speler die deelneemt aan een profevent krijgt 
punten voor de wereldranking. De volgende Tours 
worden meegenomen: Alps Tour Golf, Asian Devel-
opment Tour, Asian Tour, Big Easy Tour, China Tour, 
EuroPro Tour, European Challenge Tour, Japan Golf 
Tour, KPGA Korean Tour, MENA Golf Tour, Nordic 
Golf League, PGA European Tour, PGA Tour, PGA 
Tour Canada, PGA Tour China Series, PGA Tour Latino- 
américa, PGA Tour of Australasia, ProGolf Tour, Sun-
shine Tour and Web.com Tour.

De OWGR houdt rekening met de wedstrijden van 
de laatste 2 jaar. De punten van de 13 recentste 
weken hebben een belangrijker gewicht dan deze 
tussen 14 weken en 2 jaar. Elke wedstrijd heeft een 
aantal punten te verdelen naargelang het niveau en 
het deelnemersveld. 
Meer info via www.owgr.com 

ROLEX WOMEN’S GOLF RANKING 
Ook de dames hebben een wereldranking gebaseerd 
op de laatste 24 maand.
Alle info: www.rolexrankings.com 
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DE OLYMPISCHE RANKING 2020
BOIC gebruikt enkel de Internationale criteria en ook qua spelformule en selec-
tiesysteem zijn er geen wijzigingen tov Rio2016. Er is een mannen en vrouwen  
wedstrijd strokeplay over 72 holes met 60 deelnemers. Telkens 59 via de 
kwalificatielijst en 1 voor het organiserend land. De mannen spelen van 30 juli 
tot 2 augustus, de dames van 5 augustus tot 8 augustus 2020.

Hoe kwalificeer je je? 
• Be listed by name on the Olympic Golf Ranking at http://www.igfgolf.org/ as 

of the 22 June 2020 for men and 29 June 2020 for women.  
The list opens at 1/7/2018

• Athletes will first be selected by name within the highest (top)-15 on the 
Olympic Golf Rankings as of 22 June, for men and 29 June 2020 for women  
(following the conclusion of all eligible OGR events in the week immediately 
preceding), with no more than four (4) athletes per NOC.

• Athletes will then be selected by name in order from 16th place onwards  
on the Olympic Golf Rankings as of 22 June for men and 29 June 2020  
for women (following the conclusion of all eligible OGR events in the week 
immediately preceding), up to a maximum of two (2) athletes per NOC, 
including those athletes within the highest (top)-15, until the number of  
59 athletes is reached, including continental places.

• Each of the five (5) continents of the Olympic Movement will be guaranteed  
at least one (1) athlete in each of the Women’s and Men’s Competitions 
respectively, if not automatically qualified in accordance with the above 
(continental places). The continental places will be allocated to the highest 
ranked athlete(s) on the Olympic Golf Rankings from the continent(s)  
without representation.

• Otherwise maximum 2 athletes per event.

• Be in good standing with their National Federation and the IGF.

• Be recognised or hold a valid license issued by his/her National Federation.  
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QUALIFYING SCHOOL
Qualifying school is een tornooi georganiseerd door de European Tour. Dit tornooi bestaat uit 3 fasen 
of 3 stages genoemd. Hoe verder je geraakt in het tornooi, hoe beter de categorie of kaart is voor 
een hogere tour. Het ultieme doel is na 3 stages in de top 25 te eindigen, dan behaal je een volledige 
European Tour kaart.

Ongeveer 700 spelers starten op 10 verschillende 
locaties. Ongeveer 25 % (135 spelers) gaan door naar 
stage 2. Bij deze 135 spelers komen 175 spelers van de 
Challenge tour en European tour. Van de 310 spelers 
verdeeld over 4 locaties gaan er 80 door naar de final 
stage. Deze 80 spelers worden opnieuw aangevuld 
met 80 spelers die buiten de top 115 van de Order of 
Merit zijn geëindigd en de spelers uit de top 15 – 40 van 
de Challenge tour. Er zijn dus opnieuw 160 spelers. De 
25 beste na 6 rondes krijgen een European Tour kaart.

Als je de cut gehaald hebt maar niet kan eindigen 
binnen de top 25 dan krijg je een volledige Challenge 
Tour kaart. Bovendien zal je enkele tornooien kunnen 
meespelen op de European Tour.

Het spreekt voor zich dat dit een lang en zenuw- 
slopend parcours is. Je moet op regelmatige basis 
een lage score kunnen neerzetten. Een vertrouwde 
en goede voorbereiding hebben is daarom essentieel.
 

Kostprijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1 800 euro voor alle 
stages. Je hoeft dus niet nog eens te betalen als je 
stage 2 of 3 haalt.Veel spelers nemen een profes-
sionele caddie of een coach mee naar dit tornooi. 
Hou dus rekening met hoge kosten.

Inschrijving
Als amateur kan je ook Q-school spelen. Dit brengt 
jouw amateurstatuut niet in gevaar. Om te kunnen 
inschrijven moet je een handicap hebben die lager is 
dan 0,4 of een positie hebben op de WAGR tussen 
1 en 2000. Inschrijven kan je doen op de website van 
de European Tour. Onder het tabblad Q-school, kan 
je de inschrijvingsformulieren downloaden. Deze vul 
je in en stuur je door naar het e-mailadres vermeld 
in de formulieren.

Q-school LET
Net zoals bij de heren is dit een mogelijkheid om 
betere speelprivileges te halen. Q-school op het 
vrouwencircuit heeft ongeveer dezelfde format als 
bij de heren. Er worden 2 stages georganiseerd. In 
de pre-qualifier spelen de speelsters 4 rondes. In 
de Final-Qualifier worden er 5 rondes gespeeld. In 
de Final-qualifier gaan er 60 speelsters door naar 
de laatste ronde. De 25 beste speelster ontvangen 
een volledige kaart. De entry fee is 1 275 euro.
 

De gemiddelde score om stage 2 te halen ligt tussen -4 en -7  
na 4 rondes. Om de final stage te kunnen halen  

moet je gemiddeld een score neerzetten tussen -5 en -8.  
Om uiteindelijk je tourkaart te halen moet je in Final Stage  

na 6 rondes een score tussen -5 en -8 halen.

TIP

Het inschrijvingsgeld is een grote som geld  
voor een beginnende pro. Je kan aan het begin 
of tijdens het seizoen het geld sparen en op zij 
zetten. Op die manier ben je zeker dat je het 
aan het einde van het seizoen nog kan betalen.



Aandachtspunt

Het is belangrijk om op tijd in te schrijven. 
Bij het inschrijven voor Stage 1 kan je kiezen 
op welke baan je wil spelen. Het principe van 
first come, first served wordt gehanteerd. Dit 
wil dus zeggen dat als je tijdig inschrijft je de 
meeste kans hebt om de baan te spelen die jou 
het beste ligt. Q-school is een soort loterij. Er 
zijn zeer veel deelnemers en enkele happy few 
winnen uiteindelijk een volledige Tour kaart. 
Als speler is het belangrijk om alle elementen 
waar je zelf de controle over hebt, zo goed 
mogelijk voor te bereiden. In aanloop van dit 
tornooi wil je niet nonchalant zijn.Nicolas Colsaerts was in 2000 de jongste speler 

ooit die zich kwalificeerde via de Q-school
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HOE WORD IK 
PRO?
Het proces om playing pro te worden is vrij 
eenvoudig. Het is aan te raden om een brief te 
sturen naar zowel de Koninklijke Belgische Golf 
Federatie als naar Golf Vlaanderen. In deze brief 
bedank je de federaties voor de steun die je 
gekregen hebt tijdens je amateurcarrière. Als volgt 
dien je lid te worden van de PGA of Belgium.  
Om lid te worden stuur je een e-mail of een brief 
met de aanvraag om lid te worden en met de 
aankondiging dat je jouw amateurstatuut zal  
opgeven. Vervolgens zal je het lidgeld betalen. Als 
je European Tour, Challenge Tour, Ladies European 
Tour of LET Access Series speelt, ben je vrijgesteld 
en betaal je dus geen jaarlijks lidmaatschap.

Manon de Roey prof sinds 2015
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Manon de Roey prof sinds 2015
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Vereisten om zelfstandige te kunnen worden
Je moet kunnen voorleggen dat je kennis hebt van 
basis bedrijfsbeheer. Dit kan je op verschillende 
manieren bewijzen. Vanaf september 2018 zal het 
niet meer verplicht zijn om een diploma bedrijfs- 
beheer voor te leggen. Toch is het echter aan te 
raden om dit te volgen. Op die manier heb je een 
basiskennis van hoe het Belgische financieel systeem 
werkt. Gedurende jouw volledige golfcarrière is het 
belangrijk dat jij als speler de controle hebt over 
jouw zelfstandige zaak. Je moet dus een basiskennis 
bedrijfsbeheer hebben om te begrijpen wat een 
boekhouder doet. Als je deze kennis niet hebt en 
je hebt geen controle dan kan er van jou geprofi- 
teerd worden. Laat dus niet met jou sollen en zorg 
dat je een basiskennis hebt! 

De andere vereisten, zoals startkapitaal, hangen af 
van welke rechtsvorm je wenst aan te nemen. Dit 
wordt later besproken.
   
Een diploma bedrijfsbeheer of 
een ander getuigschrift
Het is voldoende indien je een diploma hebt behaald 
van een hogere opleiding in België. Als je in de  
Verenigde Staten hebt gestudeerd, volstaat een 
bachelor of business. Enkel diploma’s behaald aan 
een officieel erkende universiteit zijn voldoende. 
Privéscholen worden niet erkend. Heb je een ander 
diploma behaald in de Verenigde Staten? Dan kan 
je checken of het volstaat in de diplodatabank.

De databank vind je onder deze link:  
http://diplodb.be/?ul=nl

Een getuigschrift bedrijfsbeheer kan je behalen in:
• de derde graad van het secundair onderwijs

• secundair volwassenonderwijs

• centra voor middenstandsopleiding

• een examencommissie van de Vlaamse Gemeen-
schap of de Federale overheid

JURIDISCH STATUUT
Als pro ben je zelfstandige. Er zijn verschillende vormen om zelfstandige te worden. Elke rechtsvorm 
heeft voor- en nadelen. Bovendien heeft dit een effect op de belastingen die je als speler betaald.

Aandachtspunt

Het is aan te raden om als zelfstandige onaf-
hankelijk te zijn. Zorg voor jouw eigen zaak, dan 
draag je zelf de gevolgen en heb je zelf de con-
trole. Het is mogelijk om onder de bvba of cbvba  
van iemand anders, vrienden of familie, profes- 
sioneel golf te spelen. Bij wijze van spreken, 
een golfcarrière uitbouwen is complexer dan 
een restaurant uitbaten. Het is belangrijk dat je 
zelf de volledige controle hebt. Natuurlijk kan je  
administratieve taken delegeren, maar uiteinde- 
lijk ben jij eindverantwoordelijke. Als speler heb 
je de touwtjes in handen in jouw eigen zaak, 
niks of niemand kan jou beletten om bepaalde 
keuzes te maken en bepaalde dingen te doen of 
net niet te doen. De ervaring leert dat wanneer 
een speler onder de vennootschap van iemand 
anders speelt, dit vroeg of laat problemen mee 
brengt. Niet alleen financiële problemen maar 
ook mentale problemen. Buitenstaanders kunnen 
een druk opleggen en dit is net wat je niet wil 
als beginnende golfprofessional. Als het jouw 
eigen zaak is, heeft een buitenstaander geen 
zeggenschap en dien je geen verantwoording 
af te leggen. 
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Welke rechtsvormen bestaan er? 
Er bestaan veel verschillende rechtsvormen. Als pro-
fessionele golfspeler, zijn er 2 interessant, namelijk 
de eenmanszaak en de bvba.

De eenmanszaak
Een eenmanszaak is de meest eenvoudige rechts- 
vorm die in België bestaat. Bij deze vorm is er geen 
onderscheid tussen privébezittingen en bezittingen 
van de professionele zaak. Er wordt dus geen nieuwe 
rechtspersoonlijkheid gecreëerd. Je hoeft dus geen 
vennootschapsbelasting te betalen. 

Voordelen
• Het geld is beschikbaar, het geld is van jou,  

niet van een vennootschap

• Eenvoudige boekhouding

• Geen startkapitaal nodig

 
Nadelen
• Hogere belastingtarief mogelijk

• Geen scheiding tussen privébezittingen en  
bezittingen van de zaak

 
De bvba
Bij deze rechtsvorm wordt er wel een nieuwe  
rechtspersoonlijkheid gecreëerd. Dit houdt in dat 
jouw privé vermogen gescheiden is van het ver- 
mogen van de vennootschap. Bij faillissement 
kunnen schuldeisers dus geen aanspraak maken op 
jouw privé vermogen. Bij deze rechtsvorm betaal je 
vennootschapsbelasting.

Om dit te kunnen oprichten moet je een maat- 
schappelijk kapitaal of startkapitaal van minimum 
18 550 euro hebben. Wanneer jij de enige aandeel-
houder bent, moet van dit bedrag minstens 12 400 
euro volstort zijn. Zijn er meerdere aandeelhouders, 
dan moet er 6 200 euro volstort zijn.

“Stippel voor jezelf een weg uit, stel jouw doelen op korte, middellange 
en lange termijn. Zorg dat je écht 100 % klaar bent.”

Aandachtspunt

Het is wel mogelijk dat schuldeisers aanspraak 
maken op jouw privé vermogen indien er tekenen 
zijn van wanbeheer én je failliet gaat binnen 
de drie jaar. 

Als je in het middelbaar (ASO of TSO) een richting 
gevolgd hebt in de afdeling: handel, boekhouden, 
verkoop of kantoor, heb je eveneens voldoende 
basiskennis. Kom je niet in aanmerking bij de voor-
gaande criteria? Geen probleem! Dan kan je een 
cursus basis bedrijfsbeheer volgen. De leerstof is 
veelal zelfstudie. Door middel van online platformen 
en een syllabus wordt alles zeer duidelijk uitgelegd. 
Het examen kan je afleggen bij de examencommissie 
van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De 
kostprijs van dit examen is 35 euro.

Wil je toch graag lessen volgen? Dan kan dit bij 
Syntra Vlaanderen of het Centrum voor Volwassen 
Onderwijs. Bij deze opleidingen krijg je verschillende 
opdrachten. Door deze te maken, leer je steeds 
meer bij over bedrijfsbeheer. Uiteindelijk maak je 
een ondernemingsplan en een openboek examen. 
De lessen kan je eveneens volledig online volgen.
Deze opleidingen vragen een kleine inspanning. 
Als je doet wat gevraagd wordt, is slagen absoluut 
geen probleem. De kostprijs van deze opleiding is 
ongeveer 240 euro. Een getuigschrift bedrijfsbeheer 
is voor onbeperkte duur geldig.

Zoals eerder beschreven, is het niet aan te raden om 
beroep te doen op een derde. Voor de volledigheid 
van dit boek wordt de laatste optie kort besproken.

Het is mogelijk om een diploma bedrijfsbeheer van 
een derde te gebruiken. Deze derde kan dan een 
ouder of echtgenoot zijn. Een kanttekening hierbij 
is dat wanneer de uitlener werkloos wordt of een 
ziekte-uitkering ontvangt, de kans groot is hij deze 
moet terugbetalen. De persoon die het diploma 
leent, wordt gezien als werkzaamheid.
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Belastingen  
Welke belastingen je betaalt, hangt af van de rechtsvorm die je aanneemt. Iedere volwassen Belg 
betaalt persoonsbelasting op de inkomsten die hij verdient, ongeacht of je een eenmanszaak hebt, 
een vennootschap hebt of werknemer bent. De persoonsbelasting werkt met progressieve schalen.  
Dit wil zeggen, hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de schaal of het tarief is dat je betaalt. De 
tarieven liggen tussen 25 % en 50 % van het belastbaar inkomen.

Prijzengeld verdiend in het buitenland
Het prijzengeld dat je in het buitenland verdient, valt 
echter niet onder deze Belgische persoonsbelasting. 
Aangezien er een principe is dat elke inkomst maar 
één keer belast mag worden, wordt het prijzengeld 
verdiend in het buitenland alleen in dat bepaald 
land belast. Elk land hanteert een vast percentage 
dat buitenlandse sporters moeten afgeven aan de 
belastingen op het verdiende prijzengeld.

Elk jaar zal jouw boekhouder vragen om een over-
zicht te maken van hoeveel prijzengeld je gewonnen  
hebt tijdens elk tornooi. Hierbij moet je ook ver-
melden in welk land dat het tornooi plaats vond. 
Dit is nodig omdat het prijzengeld dat je in het 
buitenland gewonnen hebt meebepaalt in welke 
schaal je valt voor de persoonsbelasting.

Dit bedrag wordt echter bijgeteld bij het ‘belastingvrij 
inkomen’, wat dus wil zeggen dat dit een nul operatie 
is en je op dit bedrag geen belasting betaalt.

Prijzengeld verdiend in het binnenland
Als je in België prijzengeld verdient, valt dit recht- 
streeks onder de persoonsbelasting. De fiscus doet 
een toegeving naar jonge succesvolle sporters. Dit 
houdt in dat als je tussen de 16 jaar en 26 jaar oud 
bent, je valt onder een voordelig tarief van 33 % per-
soonsbelasting. Ben je ouder dan 26 jaar maar is 
professioneel golfspelen een nevenactiviteit, dan 
heb je dus een hoofdactiviteit waarbij jouw inkom-
sten groter zijn. Dan blijf je eveneens genieten van dit 
voordelige tarief van 33 %. Ben je ouder dan 26 jaar 
en is professioneel golfspelen jouw hoofdactiviteit, 
dan zal je progressief belast worden. Dit wil zeggen 
dat jouw inkomen belast zal worden in de schalen 
tussen 25 % en 50 %.

Wanneer je echt veel prijzengeld en sponsorgeld 
ontvangt en je bent ouder dan 26 jaar dan is dit dus 
minder voordelig.

Tegenover jouw inkomsten worden jouw kosten 
in het binnenland gezet. Wanneer jouw inkomsten 
groter zijn, zal je dus belasting moeten betalen. 
Enkel de kosten gemaakt in België tellen hiervoor.
 
 

In Duitsland betaal je als speler 30 % belasting  
op het gewonnen prijzengeld. Dit wordt automatisch  

afgehouden van wat je verdient. 

 
In Nederland is het opmerkelijk, daar is het percentage 0.
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Kosten in het binnenland
Wat telt er als kosten in België: transportkosten, 
verblijfskosten, sociale bijdrage… Als je enkele tor-
nooien in België speelt zoals het omnium, Challenge 
Tour of tornooien georganiseerd door de PGA of 
Belgium dan zullen deze kosten waarschijnlijk nooit 
hoger zijn dan jouw inkomsten.

Vennootschapsbelasting
Wanneer je een succesvolle carrière hebt en dus veel 
sponsorgeld ontvangt, kan het interessant zijn om 
een vennootschap op te richten. Een klassieke manier 
is om enerzijds als speler een eenmanszaak te hebben 
waarbij je ‘jouw dagelijkse werking’ beheert. 

Hierbij kan je makkelijk vluchten en hotels boeken. 
Anderzijds heb je een bvba die jouw portretrecht 
en sponsorgeld beheert. Als je winst maakt met 
een bvba dan betaal je vennootschapsbelasting. Dit 
tarief is voordeliger dan persoonsbelasting. In de 
toekomst zal dit percentage ook nog meer zakken 
en dus nog voordeliger worden. In 2018 bedraagt 
het tarief nog 33 % in 2020 zal dit nog 25 % zijn.

Als je een vennootschap hebt is het mogelijk om jezelf 
een loon uit te keren. Dit loon wordt dan opnieuw een 
persoonlijke inkomst, dit worden baten genoemd. 
Hierop betaal je opnieuw persoonsbelasting volgens 
het progressieve tarief.
 

BTW
Sponsoring is een reclamedienst dat je levert voor 
een bepaald bedrijf. Dit is een btw-activiteit. Je zal dus 
21 % btw moeten betalen op de sponsorinkomsten 
die je verwerft. Wanneer je iets aankoopt, betaal je 
btw. Wanneer je iets verkoopt zoals een sponsor- 
dienst ontvang je btw. Als jouw aankoop btw hoger is 
dan verkoop btw dan zal je dit verschil terugbetaald  
krijgen. Als jouw verkoop btw hoger is dan jouw 
aankoop btw, zal je dit verschil moeten doorstorten 
naar de Federale Overheidsdienst Financiën.
 
Wanneer je btw-aangiftes moet doen, hangt af van 
de omzet die je maakt. Specifiek zijn er 3 categorieën:
• maand-aangever: je bent een maand-aangever als 

de omzet groter is dan 2 500 000 euro per jaar. 
De aangifte moet gebeurd zijn voor de 20e van de 
volgende maand.

• kwartaal-aangever: om de 3 maand moet je een 
btw-aangifte doen als de omzet kleiner is dan 
2 500 000 euro per jaar. De aangifte moet je ten 
laatste indienen voor de 20e van de eerst opvol-
gende maand na het kwartaal.

• jaar-aangever: dit is een vrijstellingsregime voor 
kleine ondernemingen. De jaarlijkse omzet is kleiner 
dan 25 000 euro. Je moet slechts één keer per jaar 
een aangifte doen. Bovendien ben je vrijgesteld van 
btw. Je dient dus geen btw te rekenen bovenop 
verkoopfacturen. Dit wil dus ook zeggen dat je 
geen aankoop btw kan terugvorderen.

“Je kan niet kritisch  
genoeg zijn voor jezelf.”
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Administratie
Gedurende het jaar is het belangrijk om alle facturen 
op datum bij te houden. Meer bepaald maak je een 
‘aankoopboek’ met alle aankoopfacturen die je be-
taald hebt. Anderzijds maak je een ‘verkoopboek’.

Dit zijn alle facturen die jij hebt uitgestuurd naar 
anderen. Vervolgens maak je een chronologisch 
overzicht van alle facturen die gebundeld zijn.  
Afhankelijk van welk soort aangever je bent, moet 
je dit op tijd aan jouw persoonlijke boekhouder 
bezorgen.

Om financiële ondersteuning te kunnen krijgen van 
Golf Vlaanderen, dien je jouw kosten te bewijzen. 
Praktisch houdt dit in dat je dat je jouw ticketjes  
bijhoudt tijdens tornooien. Elke rekening die je krijgt 
in bijvoorbeeld een restaurant moet je bijhouden. 
Vervolgens verzamel je alle rekeningen per tornooi 
en vul je het overzicht in. Nadien breng je de ge-
kopieerde versie binnen bij Golf Vlaanderen.

Op die manier kan Golf Vlaanderen jouw kosten ver- 
antwoorden aan Sport Vlaanderen. Dit is uiteraard 
nodig om subsidies te kunnen ontvangen en vervol-
gens jou te kunnen helpen financieel. 

Aandachtspunt

Het prijzengeld dat je achter jouw naam ziet staan  
op de website van de tour, is echter niet het 
prijzengeld dat op jouw bankrekening gestort 
wordt. Van het bedrag achter jouw naam wordt 
het belastingtarief automatisch afgetrokken. 

De Managers én Managementbureaus
Als je heel talentvol bent, kan je opgemerkt worden 
door Managementbureaus zoals IMG, EXCEL,… Dat 
is natuurlijk een heel compliment maar wees van bij 
het eerste contact bewust dat dit zakenmensen zijn. 

Als je een win-win overeenkomst kan sluiten, hebben 
de managers zeker en vast hun bijdrage en een kunnen 
ze een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
je carrière. Zij nemen administratie over zoals je boek-
houding, vliegtuigen boeken e.d., zij regelen sponsor- 
afspraken en organiseren de return en zij kunnen wild 
cards en invites regelen bij de wedstrijdorganisatoren. 
Daartegenover staat natuurlijk dat zij een percentage 
nemen van de inkomsten. 

Belangrijk voor Golf Vlaanderen is dat een speler 
de afspraak maakt met het management dat een 
percentage op de ondersteuning via subsidies van 
GV en Sport Vlaanderen niet mogelijk is. Naar onze 
informatie is 20 % commissie op de, door het manage-
ment, aangebrachte sponsorinkomsten een goede 
deal met 0 % commissie op subsidies en prijzengeld.  

“De speler staat centraal”



KWALIFICATIETORNOOIEN
Deze tornooien zijn het best bewaarde geheim. Per seizoen kan je slechts  
8 Challenge Tour invitaties krijgen. Dit is een maatregel om het niveau op 
peil te houden. Via kwalificatietornooien kan je meer speelrecht krijgen. 
Elke start die je verdient door een kwalificatietornooi, is een extra start.  
Die starts tellen niet mee in de invitaties.

Algemeen is het speelveld niet heel erg sterk bij kwalificatietornooien. 
Het inschrijvingsgeld verschilt per tornooi. Het is eveneens belangrijk om 
op tijd het inschrijvingsgeld te betalen. Jouw inschrijving is pas definitief, 
als het bedrag gestort is.

Je kan ook kwalificatietornooien spelen voor de British Open en de US Open. 
Als je dit zou willen doen, is het belangrijk om de voorwaarden te bekijken. 
Als je een bepaalde plaats hebt op de Wereld Ranglijst, hoef je geen voor-
rondes te spelen. Dit kan dus in jouw voordeel spelen! 

Thomas Pieters, winner Made in Denmark  
op de European Tour in 2016
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SPONSORING 
Als beginnende golfprofessional is het moeilijk om sponsors te vinden. Voetbal is in België nog steeds 
koning. Sporten zoals golf lijden hieronder. Als beginnende pro ben je te goed om enkel wedstrijden in 
België te spelen, helaas is je niveau niet goed genoeg om met de top mee te draaien op de European 
Tour. Dit wil dus zeggen dat je tussen 2 vuren zit. Voor Belgische bedrijven ben je te groot, voor grote 
Europese bedrijven ben je te klein.

VOORBEELD

Gemiddeld zal je 35 weken per jaar in het buitenland 
verblijven. Een logo dragen van een autogarage uit 
het dorp heeft weinig zin. Italianen hebben geen 
boodschap aan een autogarage uit een Vlaams dorp.
Bovendien zou dit eveneens een slechte investering  
zijn voor de autogarage aangezien geen enkele 
Italiaan naar Vlaanderen zou komen om een auto te 
kopen. Golfspelers krijgen geen Belgische media- 
aandacht tijdens wedstrijden in het buitenland. Ver- 
volgens is het een slechte investering van de garage 
om de speler een auto met reclame aan te bieden. 
Als speler verblijf je namelijk meer dan de helft van 
het jaar in het buitenland, wat dus betekent dat de 
auto thuis in de garage staat en niet gezien wordt.

Dit voorbeeld kadert waarom het moeilijk is om 
sponsoring te vinden. De meeste beginnende pro’s 
vinden sponsoring in hun directe omgeving. Veelal 
zijn dit leden uit jouw homeclub. Dit wil zeggen dat 
persoonlijke connecties zeer belangrijk zijn.

Sponsoring is iets waar je al zeer lang op voorhand 
moet aan beginnen.

Zelfs terwijl je nog amateur bent, moet je bepaalde 
zaken doen en bepaalde zaken net niet doen, met 
in het achterhoofd sponsoring te vinden tijdens  
je pro carrière. Zo speelt het bijvoorbeeld niet in  
je voordeel als je op sociale media een politieke  
discussie voert.

TIP

Begin met materiaal sponsors te zoeken. Dit 
kan je al doen terwijl je nog amateur bent en 
nog niet direct pro wil worden. Vraag aan de 
merken of je met hun materiaal kan blijven 
spelen als je pro zou worden.

In de tijd waarin we nu leven, zijn er maar zeer weinig 
bedrijven die openstaan om een pak geld te geven 
aan een beginnende pro en er niks voor terug vragen. 
Vele kleintjes vragen veel energie. Als je 10 sponsors 
van 1 000 euro hebt, zullen zij elk 1 dag van jou vragen. 
Je zal dus 10 dagen per seizoen moeten vrijmaken. 
Als je één grote sponsor van 10 000 euro hebt, zal 
die misschien 5 dagen vragen. Je spaart dus 5 dagen 
uit. Uiteraard is dit niet makkelijk en ben je de kleintjes  
zeer dankbaar aan het begin van jouw carrière. De 
vele kleintjes kunnen je natuurlijk wel helpen om 
nieuwe contacten te leggen en misschien zo een 
nieuwe sponsor te vinden.

Grote sponsors willen graag dat je je eerst bewijst  
op het professionele circuit. Dit is eigenlijk een 
omgekeerde redenering. Mocht een sponsor jou 
vanaf dag 1 financieel steunen, heb je waarschijnlijk 
meer kans om je te bewijzen. Het is veel moeilijker 
om je te bewijzen zonder financiële steun.

Return
Als beginnende pro is het moeilijk om een waarde- 
volle return aan te bieden aan bedrijven. Enkel de 
European Tour wordt uitgezonden op televisie. Voor 
vrouwen is het dus nog een stuk moeilijker om visibi-
liteit aan te bieden.

Materiaal sponsors vinden, is minder moeilijk dan 
sponsors vinden die je financieel ondersteunen. Dit 
is om de eenvoudige reden dat materiaal minder 
duur is voor de bedrijven. Bovendien heb je vaak  
al goede contacten met bepaalde merken door 
prestaties bij het Belgian Team of College ploeg.

Spelers kunnen elkaar onderling helpen om equip-
ment sponsors te vinden. Het is geen bedreiging voor 
de ene speler als de andere speler met dezelfde clubs 
speelt. Je kan dus gerust contactgegevens van een 
bepaald merk vragen aan een andere speler. Spelers 
kunnen voor elkaar een ‘goed woordje’ doen, dit 
helpt zeker om sponsoring te vinden.
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Aandachtspunt

Verwacht de eerste jaren geen geld uit contracten die je materiaal aan-
bieden. Het is trouwens niet abnormaal als je als beginnende pro jouw 
ijzers moet betalen. Als je als speler evolueert en beter wordt, is de kans 
groter dat er een financiële ondersteuning komt. Meestal is dit een soort 
bonussysteem. Als je bijvoorbeeld een Challenge Tour wint, krijg je een 
bepaald bedrag. Dit heeft opnieuw te maken met zichtbaarheid. Wanneer 
je als speler een Challenge Tour wint, komt jouw kledij en pet goed in beeld 
en net daarvoor willen sponsors jou belonen. De meeste bedrijven leggen 
sponsorcontracten vast na het seizoen. Vanaf september, oktober beginnen 
de onderhandelingen. Het is dus belangrijk om tijdens het seizoen, de zomer-
maanden, contacten te leggen en een eventuele sponsoring ter sprake te 
brengen. Als je na het seizoen in oktober nog contacten moet leggen, is het 
vaak te laat. De persoon waarmee jij contact legt, moet dit vaak zelf nog 
voorleggen binnen het bedrijf. Het budget voor het volgende jaar is dan al 
vaak vastgelegd en ben je dus bijgevolg te laat. Probeer zo veel mogelijk 
contact te leggen met personen die bevoegd zijn om de eindbeslissing te 
maken. Wanneer je gewoon met een werknemer van een bedrijf praat, 
moet deze persoon zelf jouw profiel voorleggen en verdedigen. Dit heeft 
als gevolg dat je geen controle hebt op de situatie. Bovendien maakt dit 
het moeilijker om effectief een contract af te sluiten. Een eerste contact 
leggen met een werknemer van een bepaald bedrijf is uiteraard beter dan 
geen contact binnen een bedrijf. Echter probeer je zo snel mogelijk contact-
gegevens van een bevoegd persoon te krijgen.
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Branding
In het kader van sponsoring is branding zeer belang- 
rijk. Als speler moet je tijdens jouw amateurcarrière al 
bezig zijn met personal branding. Je wordt weliswaar 
een echt merk. Je moet dus voor je zelf persoonlijk  
bepalen hoe je je wil profileren en hoe je wil dat het 
ruime publiek over jou denkt. Sociale media is een 
dankbaar medium om aan personal branding te doen.
Bedrijven zijn op zoek naar personen die bij hen past. 
Iemand met dezelfde waarden en visie. De meeste 
bedrijven in de sportwereld zijn op zoek naar iemand 
met doorzettingsvermogen en vechtlust.

Waarom is dit?
Het imago van de gesponsorde weerkaatst op het 
bedrijf. Als je dus als speler een goed imago hebt, 
je bent jong, avontuurlijk en explosief zal eerder 
een merk zoals Red Bull interesse in jou hebben.  
Dit is een vorm van brand-fit, jullie hebben gemeen-
schappelijke waarden en kenmerken.

Aandachtspunt

Het is belangrijk om jezelf te branden. Als jij 
jezelf niet brandt zullen anderen jou branden. 
Als je bijvoorbeeld altijd stil bent en nooit veel 
deelt over jezelf met anderen. Dan zal het grote 
publiek jou zelf een etiket opplakken en dus 
branden. Over anderen heb je geen controle, 
dit wil je dus absoluut vermijden.

VOORBEELD 

Thomas Pieters brandt zichzelf als een familieman 
door vaak foto’s en video’s te posten met familie 
op sociale media. Anderzijds brandt hij zichzelf als 
iemand met veel zelfvertrouwen. Dit doet hij door 
in de media te zeggen dat hij gelooft dat hij de 
Masters kan winnen. 

Visibiliteit
Echter is het probleem dat veel sponsors visibiliteit 
vragen. Je moet dus creatief omspringen met de 
weinige visibiliteit die je hebt. Sociale media en een 
persoonlijke website zijn opnieuw dankbare media 
om zichtbaarheid te creëren.

Voorbeelden van andere return die je kan aanbieden 
zijn:
• Clinics met klanten of werknemers van het bedrijf

• 18 holes spelen met klanten of werknemers  
van het bedrijf

• Coaching sessie in samenwerking met de coach 
van de speler

• Acte de presente op een opendeurdag van  
het bedrijf

• Blogbericht op de website van het bedrijf

• Zakelijke connecties uitwisselen

Aandachtspunt

Reclame maken voor een bedrijf is een btw-plich- 
tige activiteit. Het is belangrijk om op voor-
hand duidelijke afspraken te maken of de prijs  
inclusief of exclusief btw is. Vaak worden 
deze prijzen inclusief btw gerekend, hou hier 
dus rekening mee door 21 % extra te rekenen 
bovenop de prijs.
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Portfolio
Een portfolio is een document dat je maakt over jezelf, 
een soort visitekaartje. Dit document kan je gebruiken om 
jezelf voor te stellen aan sponsors. Wanneer het eerste 
contact gelegd is, kan je dit geven. Op die manier heeft 
het bedrijf een ‘aandenken’ en zullen ze jou minder snel 
vergeten.

Inhoud
• PERSOONLIJKE BIOGRAFIE: wat is jouw verhaal?

• MISSIE: waar sta je voor, wat zijn jouw waarden?

• VISIE: wat zijn jouw doelen, waar wil je naar toe?

• PALMARES: wat heb je al bereikt?

• RETURN: welke diensten kan je aanbieden?

• CONCURRENTIEANALYSE: wat kan jij aanbieden wat  
anderen niet kunnen, wat onderscheidt jou van de rest?

• SWOT ANALYSE: wat zijn jouw sterktes en zwaktes?

Als je goed voor publiek kan spreken, kan je dit uitspelen 
naar bedrijven toe! Ben je niet goed in verkooppraatjes? 
Geef dit dan eerlijk toe.

Het is belangrijk te vermelden welke diensten je kan aan-
bieden. Of je er al dan niet een prijs bij zet, is persoonlijk. 
Als je open staat om de prijs te onderhandelen moet je 
dit er zeker bij zetten. Je wil uiteraard voorkomen dat je 
potentiële sponsors afschrikt.

TIP

Voor je zelf kan je een prijs zetten 
op een bepaalde dienst. Voor minder 
dan die prijs doe je het niet. Zo heb je 
speelruimte om te onderhandelen.



50

PRO-AM’S
Pro-am’s zijn een leuke manier om contacten te leg-
gen. Een ander voordeel is dat bij sommige pro-am’s 
een vergoeding voor pro’s wordt voorzien. Het is 
belangrijk je vooraf te informeren of je al dan niet iets 
zal verdienen en of je zelf een amateurteam moet 
voorzien of niet.

Door pro-ams te spelen, kom je in contact met 
personen die geïnteresseerd zijn om te investeren 
in golf. Dit kan dus heel interessant zijn om een  
potentiële sponsor te vinden! De pro-am’s georgani- 
seerd door de PGA of Belgium zijn altijd betaald en 
de organisatie voorziet amateurspelers. De bedragen 
die je kan verdienen, verschillen per tornooi. Het 
minimumbedrag is 250 euro per wedstrijd. Om deze 
wedstrijden te kunnen spelen, moet je jou kwalifi-
ceren door zo hoog mogelijk te eindigen op de rank-
ing van de PGA of Belgium. De eerste 10 of 15 pro’s 
worden uitgenodigd. Wanneer iemand niet beschik-
baar is om te spelen schuift het uiteraard op.

Andere onafhankelijke instanties organiseren vaak 
pro-am’s in het buitenland. Bij deze pro-am’s is het 
vaak de bedoeling dat je zelf een aantal amateur-
spelers zoekt. De gewoonte is dat de amateur-
spelers de reis van de professional betalen. Op die 
manier hebben de amateurs een leuke golfvakantie 
en kan de pro een centje bij verdienen.

Tijdens een pro-am wedstrijd is het belangrijk om 
veel aandacht te schenken aan jouw medespelers. 
Meestal zijn deze zeer zenuwachtig omdat ze met 
een pro spelen op een baan die ze meestal niet 
goed kennen. Als pro krijg je de kans om enkele 
zeer eenvoudige tips te kunnen geven. De spelers 
zullen dit enorm appreciëren en rustiger worden. 
Dit kan alleen maar in jouw voordeel spelen om 
vriendelijk over te komen. Deze connecties kunnen 
later nog een eventuele sponsoring of andere samen-
werking opleveren.

TIP

Neem altijd persoonlijke visitekaartjes mee naar 
een pro-am! Je weet nooit welke interessante 
personen je zal ontmoeten. 
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SOCIALE MEDIA 
In de digitale wereld van vandaag, is het ondenk-
baar dat atleten niet aanwezig zouden zijn op so-
ciale media. Zoals eerder al beschreven is sociale 
media een dankbaar middel om visibiliteit aan spon-
sors te geven en om zelf aan branding te doen. De 
ervaring van voorgaande spelers leert dat je best 
jouw sociale media zelf beheert. Dit om de een-
voudige reden dat het echt van jou komt en jouw 
waarden weergeeft.

Om op een efficiënte manier om te gaan met jouw 
media is het belangrijk om jezelf eerst af te vragen:
Wat wil ik bereiken met sociale media? Wat is mijn 
doelgroep?

De berichten die je zal posten, zullen gebaseerd zijn 
op deze twee vragen. Als je graag sponsoring wil 
aantrekken, zullen de berichten anders opgebouwd 
zijn dan wanneer je aan fan-engagement wil doen. 
Uiteraard kan het een mix zijn van beide, wil je zo-
wel sponsoring aantrekken en aan fan-engagement 
doen. Probeer deze afweging te maken per bericht 
dat je post.

Een atletenpagina kan helpen om jouw privé pagina 
af te schermen. Op de atletenpagina kan je een mooi 
profiel van jezelf uitbouwen en dit gebruiken om aan 
branding te doen. Om een groot volgers aantal uit te 
bouwen, dien je gebruik te maken van organisaties 
zoals Golf Vlaanderen. Zij hebben al een aanzienlijk 
aantal volgers, spreek af dat zij jouw post ‘reposten’ 
of jouw atletenpagina taggen in hun posts over jou. 
Dit zal helpen om jouw pagina zichtbaarheid te geven.

Wanneer je net jouw pagina hebt opgericht kan je 
eveneens een klein bedrag betalen om jouw pagina 
te promoten. Als je kiest dit te doen, is het belangrijk 
dat je nadenkt over de kernwoorden die je ingeeft. 
Dit zal bepalen of de juiste doelgroep jouw pagina 
al dan niet te zien krijgt.

Als je dit op een goede manier doet, kan dit jou 
veel return opbrengen voor slechts een kleine  
investering!

 
Tijdens tornooiweken kan je het beste aan story-tell-
ing doen. Je kan iets vertellen over de locatie, baan, 
wedstrijd… Ideaal post je dan 2 à 3 keer per week. 
Één van deze posts zou iets moeten vertellen over 
het resultaat. Als je een minder goede week had, is 
dit vaak moeilijk. Probeer toch positief te blijven en 
iets te schrijven over een lichtpuntje in de moeilijkere 
week of over de trainingen die zullen volgen. Ieder-
een die golf speelt, begrijpt dat je niet elke week een 
score van 10 onder par kan neerzetten.

Elk sociaal mediakanaal werkt met algoritmes. Deze 
bepalen door wie jouw post gezien wordt en hoe 
lang jouw post ‘hot topic’ blijft. Je kan op deze algo-
ritmes inspelen door jouw post ‘zwaarder’ te maken. 
Dit doe je door altijd een foto of video te posten, 
in te checken waar de foto/video is gemaakt en 
merken/personen te taggen. Hoe meer gewicht er 
aan een post hangt, hoe meer mensen jouw post te 
zien zullen krijgen en hoe langer die bovenaan op 
de tijdslijn staat. Dit is dus essentieel om een groot 
bereik te halen met jouw post.

Je kan ervoor kiezen om een website over jezelf te 
bouwen. Dit is een soort online visitekaartje. Je kan 
ervoor kiezen om dit te laten doen door een web-
master of om dit zelf te doen.

Een webmaster zal voor jou een website bouwen en 
deze onderhouden. Als je dus iets wil aanpassen of 
iets nieuw wil posten zal je hiervoor betalen. Deze 
kostprijs is al snel 500 euro per jaar. Bovendien is het 
nadeel dat je afhankelijk bent van een externe. Als 
je snel jouw resultaten wil posten, is dit misschien 
niet altijd mogelijk door de drukke planning van de 
webmaster.
 
De ervaring van spelers leert dat het vrij eenvoudig is 
om dit zelf te beheren. Er bestaan heel wat websites 
zoals wordpress en wix die zeer gebruiksvriendelijk 
zijn om een eigen website te maken. Op basis van 
templates en voorgeprogrammeerde functies kan 
je jouw eigen ontwerp makkelijk maken.

Het voordeel is dat je vanaf je smartphone of tablet 
eveneens snel een update kan plaatsen. Je bespaart 
heel wat kosten en je hebt zelf de touwtjes in handen. 
Iemand uit jouw omkadering kan helpen om een 
website te bouwen en deze up-to-date te houden!

Kostprijs: maximum 300 euro per jaar.

“Hard work beats talent when 
talent fails to work hard.”
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MEDICATIE/DOPING
Ook als professional kan je te maken krijgen met dopingcontroles. Je moet dus opletten welke medicatie 
je mag innemen en welk niet. Het is niet omdat een dokter een medicatie voorschrijft dat deze auto- 
matisch toegestaan is.

Welke medicatie toegestaan is, kan je checken op: 
https://www.dopinglijn.be/geneesmiddelensupple-
menten-en-ttn/lijst-geneesmiddelen/

Deze lijst verandert regelmatig, je moet dus regel-
matig jouw medicatie checken.

Wanneer het  essentieel  voor  jouw  gezondheid  is om  
een verboden stof te nemen, kan je een ‘Toestemming 
wegens Therapeutische Noodzaak’ (TTN) aanvragen. 
Deze toestemming moet altijd vooraf aangevraagd 
worden. Pas wanneer je de toestemming hebt ont-
vangen, mag je verboden stoffen innemen. Als er in 
een levensbedreigende situatie een verboden stof 
is toegediend, kan je achteraf nog een toestemming 
krijgen. Dit wordt zelden toegekend. Belangrijk! Ook 
als pro moet je aangesloten blijven, via jouw home-
club, bij Golf Vlaanderen. Zo geniet je van de ver- 
zekering (zie later) alsook van het feit dat GV lid is 
van het dopingtribunaal. Dat regelt alles qua doping 
in Vlaanderen. 

Aandachtspunt

Tijdens een dopingcontrole moet je deze toe- 
stemming op zak hebben!

Het is aan te raden om zelf een tasje met medi- 
catie mee te nemen naar tornooien. Op die manier 
ben je altijd voorbereid en ben je zeker dat je 
medicatie bij hebt, die voor jou persoonlijk goed 
werken. Zo kan je jou op elk moment van de 
dag behelpen!

De tornooileiding voorziet medicatie voor spelers.  
De medicatie die aangeboden wordt, bevat 
geen verboden stoffen. Als je ziek wordt tijdens 
een tornooi, kan je dus best de tornooileiding 
aanspreken.

Medicatie essentials:
• medicatie tegen hoofdpijn

• medicatie tegen diarree/misselijkheid

• medicatie tegen keelpijn

• ontstekingsremmers 

• gel tegen ontstekingen en pijn 

• warmte pleister / warmte gel

• (blaren) pleisters  
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VERZEKERINGEN
Als topsporter is het moeilijk om goed verzekerd te zijn. Vaak ben je voor sommige risico’s dubbel 
verzekerd en voor andere niet.

Als playing pro heb je volgende verzekeringen nodig, 
die specifiek afgestemd zijn op topsporters:
• ongevallenverzekering

• gewaarborgd inkomen

• reisbijstand

• hospitalisatieverzekering

• ziekteverzekering

Bij sommige verzekeringsmakelaars is het mogelijk 
om dit allemaal in één pakket samen af te sluiten.  
De prijs van zo een pakket is afhankelijk van de 
waarde die je wil verzekeren. Hoe meer gewaarborgd 
inkomen je wil verzekeren, hoe meer het zal kosten. 
De prijs ligt ongeveer tussen de 2 000 en 3 000 euro 
per jaar. De hospitalisatieverzekering en de ziekte-
verzekering zijn het belangrijkste.

Op het eerste zicht is dit een hele som geld. Echter, 
als je een schadegeval hebt en je bent niet goed 
verzekerd, zal het veel meer kosten. Het is dus  
essentieel om goed verzekerd te zijn.

Tijdens wedstrijden ben je verzekerd door de tour 
die je speelt. Als je een schade veroorzaakt aan 
een derde tijdens een tornooi, val je onder die ver- 
zekering. Die verzekering betaal je onrechtstreeks 
via het lidgeld van de tour.

Bovendien is het belangrijk om geregistreerd te staan 
in de ledenaangifte van de federatie (GV/KBGF). Kort 
wil dit zeggen dat je een federatiekaart hebt. In deze 
kaart is eveneens een verzekering inbegrepen. Je  
kan beroep doen op deze verzekering als je schade 
veroorzaakt aan een derde tijdens training in België. 
In dit geval kan je immers geen aanspraak maken 
op de verzekering van de tour aangezien je geen 
wedstrijd speelt georganiseerd door de tour.

In dit soort situatie kan je eveneens geen aanspraak 
maken op een familiale verzekering. Deze verzekering 
komt enkel tussen bij schadegevallen in de familiale 
gezinsomgeving. Als je als golfprofessional aan het 
oefenen bent, is dit geen familiale gezinsomgeving.

Aandachtspunt

Wij zijn op de hoogte dat het mogelijk is om bij 
Van Dessel Insurance Brokers een verzekerings- 
pakket ‘topsporter’ af te sluiten. Dit pakket is 
specifiek gemaakt op basis van de noden van top-
sporters. Ook andere verzekeringsmaatschappijen 
kunnen dit eventueel samenstellen. 



54

JE EIGEN TEAM
Coaches
Een goede omkadering van een speler voldoet  
aan verschillende voorwaarden. De belangrijkste is, 
dat de omkadering stabiel is. Coach-hoppen is niet 
bevorderlijk voor de resultaten. In de omkadering 
zitten niet alleen coaches, ook ouders, vrienden, 
boekhouder en fysio maken deel uit van de om-
kadering. Als beginnende pro is het essentieel om 
vertrouwen te hebben in je eigen team. Het is niet 
omdat je een slechte week hebt, dat je jouw coaches 
moet veranderen. Er kan pas productief gewerkt 
worden als er vertrouwen is. Om deze band op te 
bouwen, is er tijd nodig.Een coach is geen vriend. 
De coach moet eerlijk kunnen zijn, dit is soms hard. 
Een coach mag een speler niet ‘goedpraten’ uit 
schrik om die speler te verliezen. Uit bestwil voor 
de speler is het nodig om eerlijk te zijn. Als er iets 
niet goed is of nog beter kan, moet het gezegd 
kunnen worden. Elk lid van de omkadering moet 
zijn of haar plaats kennen. Dit wil zeggen dat alle 
experts in de omkadering bevoegd zijn voor een 
bepaald onderdeel dat essentieel is voor de speler. 
Bovendien houdt dit ook in dat ieder binnen zijn of 
haar domein werkt en dit niet overschrijdt.

VOORBEELD

Een mentale coach is niet verondersteld om te 
sleutelen aan de swing van een speler.

Verder is het wel essentieel dat er een goede communi-
catie is binnen het team. Op regelmatige basis dient er 
overleg en feedback te zijn tussen de teamleden. Om  
financiële ondersteuning te krijgen van Golf Vlaanderen, 
ben je verplicht om met experts te werken. Dit houdt  
in  dat  iemand  gekwalificeerd is om die functie uit 
te oefenen. Als je niet werkt met experts, kan je niet 
in aanmerking komen om financiële ondersteuning te 
krijgen voor die coach specifiek. Je kan wel financiële 
steun krijgen voor andere coaches. Als er geen enkele 
expert in jouw team zit, spreekt het voor zich dat 
je geen aanspraak kan maken op financiële onder- 
steuning. Elke coach dient op dezelfde manier behan-
deld te worden. Er mag geen onderscheid gemaakt 
worden tussen coaches. Het is niet bevorderlijk voor 
het team om de ene coach in business class te laten 
vliegen en de andere in economy. Elk teamlid is gelijk 
en wordt op dezelfde manier behandeld.

Ouders & vrienden
 De ouders zijn een heel belangrijk deel van de om-
kadering. Zij vormen het vangnet van de speler. Als 
speler moet je onvoorwaardelijk terecht kunnen bij 
jouw ouders. Dit is niet altijd evident. Als ouder wil 
je het beste voor jouw kind. Kort samengevat, wil 
je dat jouw kind succesvol is en dus goed presteert.

Dit is riskant, heel riskant. Te allen tijde, moet je ab-
soluut proberen te vermijden dat je druk zet op je 
kind. Als speler wordt je door iedereen onder druk 
gezet, iedereen wil een stukje van het succes.Als je 
als ouder ook nog druk zet op de speler, dan kan 
die nergens meer terecht.

Enkel de speler, caddie en coach hebben dit recht. 
Praktisch houdt dit in, dat je niet tegen de speler 
mag zeggen dat hij of zij slecht gespeeld heeft, dat 
hij of zij een bepaald shot op een andere manier 
had moeten doen of dat hij of zij pech gehad heeft
 
Professioneel golf spelen is helemaal anders dan op 
een amateurniveau golf spelen. Ook al heb je een 
zeer lage handicap, het is niet vergelijkbaar. Alle 
omstandigheden zijn anders, maar vooral, pro’s 
spelen niet voor het plezier, zij spelen voor geld. Dat 
is de realiteit.Het is belangrijk om te blijven commu-
niceren met jouw kind. Hij of zij moet eerlijk kunnen 
aangeven wat hij of zij het liefste heeft en wat het 
beste is voor zijn of haar resultaat. Sommige spelers 
hebben graag dat er familie of vrienden meereist op 
tornooi, anderen zijn liever alleen. Zo reageert ook 
elke speler anders op een goede of slechte ronde. 
Er zijn spelers die willen ventileren door te praten, 
andere willen liever niet opnieuw geconfronteerd 
worden. Dit moet je als omkadering respecteren, 
ook al wil jij liever iets anders. Als omkadering sta je 
eveneens in voor de ontspanning van de speler. Op 
regelmatige basis moeten spelers kunnen relaxen, 
ver weg van golf en administratie. De omkadering 
draagt hiertoe bij.
 

 
TIP

Een vaak voorkomende regel is: tijdens de 
maaltijd wordt er niet over golf gepraat.
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Caddie
Een caddie maakt eveneens onderdeel uit van de 
omkadering. Wie je als caddie kiest, is persoonlijk. 
Vrienden of familie kunnen meegaan als caddie. 
Opnieuw is het belangrijk om hierover te praten 
met de speler of dit al dan niet bevorderlijk is voor 
goede resultaten. Een professionele caddie is uiter-
aard een meerwaarde. Hij of zij is gespecialiseerd in 
het assisteren van de speler. Hier hangt natuurlijk 
een kostenplaatje aan vast. De regeling die je treft 
met jouw caddie is persoonlijk.

Algemeen wordt er gezegd dat de speler geen reis- of 
verblijfskosten van de caddie betaalt.
 
Per speelweek krijgt een caddie een loon, dit is 
ongeveer 800 à 1 100 euro. Bovendien wordt er 
een percentage betaald. Vaak is dit 5 % voor het 
behalen van de cut, 7 % voor het behalen van een 
top 10 plaats en 10 % van de winst. Jaarlijks worden  
caddie-kosten geschat op 30 000  à 40 000 euro. 
Dit hangt uiteraard samen met de winsten, daar de 
caddie een percentage krijgt.

Als beginnende pro is het belangrijk om goed na te 
denken over wat deze 6 dingen voor jou betekenen 
en hoe je ze kan gebruiken op de juiste manier.

 

Omkadering - essentials
• Head Coach 
• Short game Coach
• Fysieke Coach 
• Mentale Coach 
• Administratieve hulp 
• Vrienden
• Ouders

Respect others

Respect yourself

Responsibility for your own actions

Dedication

Determination

Discipline
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SPONSORTORNOOI
Het organiseren van een benefiettornooi is een andere manier om opbrengsten te verkrijgen. Om dit 
te kunnen doen, heb je een goede band nodig met jouw homeclub en de leden van de club. Het  
is een mooi gebaar van de club als ze de 18 holes willen openstellen voor jouw tornooi. Om dit 
te organiseren kan je best ruim op voorhand contact opnemen om een datum af te spreken. Je wil 
immers vermijden dat je op het laatste moment jouw tornooi op een weekdag moet organiseren.

Welke formule gespeeld wordt, zal afhangen van 
wat de noden van de leden zijn. Je kan dus enerzijds 
een klassieke single stableford wedstrijd organi- 
seren of anderzijds een ludieke wedstrijd. De club zal 
kunnen aangeven waar de leden naar vragen. Het 
is belangrijk dat je hier vooraf goed over nadenkt 
aangezien je toch zo veel mogelijk deelnemers wilt.

De inschrijvingsprijs hangt ook af van de toegeving 
van de club. Het spreekt voor zich dat als de deel- 
nemers inschrijvingsgeld aan de club moeten betalen, 
de prijs hoger zal zijn aangezien je er zelf ook iets wil 
aan over houden.

Een sponsor zoeken voor de prijzentafel is relatief 
makkelijk.

De meeste golfwinkels zijn bereid waardebonnen 
of andere prijzen te schenken. Dit is voor hen goede 
reclame en geeft hen veel visibiliteit op de dag van 
de wedstrijd. Maak hier vooraf goede afspraken over! 
Goede afspraken maken goede vrienden! Zorg dat 
je weet wat de sponsor verwacht van visibiliteit op 
jouw sociale media/website.

VOORBEELD

De sponsor geeft banners mee met het logo van 
de winkel. Dan wordt er verwacht dat er foto’s  
genomen worden van de prijsuitreiking waar deze 
banners opgesteld zijn bij de prijzentafel. Deze foto’s 
worden best dan gepubliceerd op sociale media en 
de website. 

De organisatie van een tornooi vraagt veel voor-
bereidingswerk. Bespreek vooraf met de club welke 
taken jij zal uitvoeren en welke taken de club op 
zich neemt. Zorg dat je hier niet alleen voor staat 
en dat je kan rekenen op jouw omkadering om deze 
dag in goede banen te leiden. Iedereen die daar 
aanwezig is, is daar voor jou dus deze personen 
willen allemaal met jou praten. Je zal dit dus mee 
moeten inplannen en er rekening mee houden dat 
anderen bepaalde taken op zich nemen.

Bij de  organisatie  van  een  wedstrijd  kan  je  jouw 
huidige sponsors  ook  betrekken.  Je  kan  hen even-
eens visibiliteit geven door banners, spandoeken…  
op te hangen. Een andere optie is dat je hen uit-
nodigt zodat ze met klanten, collega’s kunnen 
komen spelen. Een niet te vergeten partner is Golf 
Vlaanderen. Je kan hen eveneens uitnodigen. Op 
die manier is het voor hen mogelijk om gericht iets 
te publiceren over jouw evenement.

Dit kan alleen maar meer deelnemers en visibiliteit 
opleveren voor jouw evenement. Bovendien is dit 
ook een teken van respect naar Golf Vlaanderen. Als 
speler ontvang je ondersteuning op verschillende 
aspecten. Golf Vlaanderen uitnodigen op jouw evene-
ment is een manier om ‘bedankt!’ te zeggen. 

TIP

De hoofdprijs kan zijn: 18 holes met drie andere 
personen naar keuze en jou als pro. Dit is op-
nieuw een manier om connecties te leggen en 
te werken aan jouw persoonlijke branding.
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TRANSPORT & VERBLIJF: TIPS & TRICKS
Als pro zal je gemiddeld 35 weken per jaar in het buitenland verblijven. Het leven als pro is vermoeiend, 
je bent altijd onderweg, bijna nooit thuis en altijd alleen. Het transport en verblijf moet zo aangenaam 
mogelijk zijn met zo min mogelijk kosten. Hoe hoger het niveau, hoe meer kosten je zal hebben op vlak 
van transport en verblijf. Op de satelliettours worden maar drie wedstrijddagen gespeeld in plaats van 
vier. Dit bespaart een dag verblijfskosten.

Transport 
Het reizen op zicht heeft een groot aandeel in de 
vermoeidheid. Reizen met het vliegtuig droogt je 
uit en rijden met de auto vraagt veel concentratie 
dus ook dat is vermoeiend. Om zo fit mogelijk te 
blijven, is het essentieel dat je transport vlot ver-
loopt.In de mate van het mogelijke is het aan te 
raden om te reizen  met de auto. Je hebt meer 
ruimte  om bagage mee te nemen. Dit zorgt ervoor 
dat je een tourbag kan meenemen dit maakt het 
comfort tijdens de wedstrijd beter. Als je met een 
vriend of landgenoot kan samen rijden drukt de  
kosten enorm. Bovendien is dit minder vermoeiend 
aangezien je kan afwisselen en je niet alleen bent. 
7 uur rijden is makkelijk te doen met twee of meer-
dere personen. Ter plaatse heb je bovendien geen 
huurauto nodig, dit bespaart opnieuw kosten. Uiter-
aard moet je altijd de prijzen vergelijken. Als je een 
zeer goedkope vlucht kan vinden met goede uren, 
kan je ook voor deze optie kiezen.
 
Als je met de auto reist naar Frankrijk, mag je niet 
vergeten dat je onderweg tol moet betalen. Om 
files te vermijden aan het tolkantoor kan je werken 
met Bip&GO. Door dit bakje in de auto te hebben kan 
je zeer snel doorrijden aan tolkantoren. Dit bakje kost 
ongeveer 13 euro per jaar. Reizen met het vliegtuig  
is meestal korter dan reizen met de auto. Dit is 
natuurlijk een groot voordeel. De moeilijkheid zit in 
het vinden van vluchten met uren die geschikt zijn. 
Als beginnende pro kan je enorm veel kosten druk-
ken door op een reisdag eveneens een oefenronde 
te spelen.
 

De dag ziet er uit als volgt:
• opstaan tussen 3 uur en 5 uur

• op de luchthaven zijn tussen 5 uur en 7 uur

• opstijgen tussen 7 uur en 9 uur

• gemiddelde vluchttijd 3 uur

• aankomen & huurauto ophalen rond 10 à 12 uur

• eten (al dan niet in de auto)

• naar de golf gaan (vaak nog 2 uur rijden)

• oefenronde spelen tegen 15u

• eten rond 20u

• fysieke oefeningen doen + losmakende  
oefeningen/strategische voorbereidingen 

Het spreekt voor zicht dat dit zéér zware dagen zijn. 
Persoonlijk moet je voor jezelf de afweging maken of 
je dit ziet zitten of niet. Je kan natuurlijk ook kiezen 
om dit bepaalde weken te doen en andere weken 
niet. Als je een reisdag combineert met een oefen- 
dag, ben je een dag langer thuis, dit bespaart kosten 
en is midden in het seizoen zeker fijn. Van zodra je 
zeker bent dat je bepaalde tornooien speelt kan je 
beginnen met vluchten zoeken. Vluchten worden 
meestal duurder als er minder plaats beschikbaar is. 
Vroeg boeken is dus de boodschap.

Aandachtspunt

Als je jonger dan 25 jaar bent, is het zeer duur 
om een huurauto te huren. Als je met meerdere 
samenreist, kan je best de huurauto op naam 
zetten van iemand die ouders is dan 25 jaar.
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Probeer zo veel mogelijk miles te verzamelen door 
lid te worden van de getrouwheidsprogramma’s 
van de maatschappijen. Het is een must om lid te 
worden van de ‘Star Alliance Group’. In deze groep 
zitten zeer veel maatschappijen zoals Brussels  
Airlines en Lufthansa. De verzamelde miles kan je 
later gebruiken voor korting of een upgrade.

Om kosten te besparen, kan je reizen met een trol-
ley die ‘cabin size’ is. Jouw golfzak kan je meestal 
inchecken als bagage. De schoenen en toiletzak kan 
je in jouw golfzak steken.

De trolley die je gebruikt, moet de maximale toe- 
gestane afmetingen hebben. Op die manier heb je 
de meeste plaats om kleding op te bergen.

De European Tour voorziet standaard shuttles vanaf 
de luchthaven naar de golf of het officiële hotel. 
Andere tours voorzien dit ook op sommige tornooien. 
Informeer je hierover bij de inschrijving!

Als je reist, is het belangrijk om altijd een foamroller  
of iets dergelijk mee te nemen om spieren los te  
maken. Als je week na week op tornooi bent zal je 
vermoeid zijn van het reizen. Tijdens het reizen zit 
je lang in dezelfde positie. Met een foamroller kan 
je jouw spieren makkelijk losmaken. Bovendien past 
deze mooi in jouw golfzak.

TIP

Investeer in goede reiskoffers!

Voordelen van met de auto te reizen:
• flexibeler reizen: vertrekken en  

aankomen wanneer je wil

• meer plaats voor bagage

• zeer goedkoop

• leuk als je dit met meerdere kan doen

• geen huurauto ter plaatse nodig

Nadelen van met de auto te reizen:
• vermoeiend

• bijkomende kosten zoals tol en benzine

Voordelen van met het vliegtuig te reizen:
• je bent sneller op bestemming

• je kan uitrusten tijdens de vlucht

• soms goedkoper

Nadelen van met het vliegtuig te reizen:
• geen flexibele reis, moeilijk  

om goede uren te hebben

• soms zeer duur

• weinig bagage mogelijkheid

• huurauto ter plaatse nodig
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Verblijf  
Als pro ben je zeer veel alleen en ver weg van familie. 
Om dit leven aangenamer te maken, maak je best 
enkele vaste vrienden op de tour. Met deze per- 
sonen kan je de kamer of het appartement delen. 
Dit drukt opnieuw zeer veel kosten. Bovendien 
wordt het verblijf aangenamer aangezien je niet 
altijd alleen bent. Je kan best iemand zoeken met 
ongeveer dezelfde routines en gewoontes.
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VOORBEELD

Als je graag vroeg opstaat en vroeg gaat trainen, 
doe dat dan. Laat je niet beïnvloeden door room-
mates die graag uitslapen en niet gaan trainen.

Dit geldt ook voor slaap en voeding. Als je graag 
vroeg gaat slapen, doe dat dan!

Verblijfplaatsen kan je vinden onder verschillende 
vormen. Elke tour biedt een officieel  hotel  aan. Soms 
is het verplicht om dit te nemen onder pakketvorm 
met jouw inschrijving. Deze officiële hotels zijn altijd 
goed gelegen maar zijn meestal duur.

Andere hotels kan je boeken via websites zoals 
booking.com of rechtstreeks bij het hotel. Als de prijs 
hetzelfde is, boek je liever rechtstreeks bij het hotel. 
Mis je de cut? Dan kan je meestal zonder kosten de 
laatste nachten annuleren. Dit is niet mogelijk als je 
boekt via booking.com. Goedkope appartementen 
kan je vinden via AirBnB. Het voordeel en te gelijk het 
nadeel van een appartement is dat je nog inkopen 
moet doen in de supermarkt. Het voordeel is dat 
je kosten bespaart en kan kopen/eten wat je graag 
hebt. Het nadeel is dat dit extra moeite is dat je 
moet doen.Als pro heb je normaal veel connecties, 
gebruik deze! Veel mensen hebben buitenverblijven 
in Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië…Probeer op die manier 
een goedkope verblijfplaats te vinden. Is het gelukt 
om een appartement te vinden via connecties? Wees 
professioneel en bedank deze mensen met pralines 
of wijn. Een klein gebaar kan ervoor zorgen dat je 
later mag teruggaan.

 

Een andere manier die je kan proberen om een 
goedkope verblijfplaats te vinden, is via de club 
waar de wedstrijd plaats vindt. Je kan de club  
contacteren om te vragen of er een gastgezin  
beschikbaar is. In landen zoals Frankrijk werkt dit 
altijd. Dit zijn meestal leden of bestuursleden van 
de club die jou met open armen ontvangen.

Op de LETAS is dit eveneens zeer gebruikelijk. Niks 
staat jou in de weg om het te proberen. Een hotel 
kan je achteraf nog altijd boeken.

TIP

Besteed voldoende tijd aan de vergelijking van 
prijzen van vluchten en hotels, gebruik hiervoor 
vergelijkende websites zoals goedkopevliegtuig- 
tickets.be. Investeer in goede valiezen en een  
stevige reiszak voor jouw clubs! Boek op voor-
hand als dit mogelijk is. Probeer een roommate 
te zoeken die jouw gewoontes respecteert. Houd 
rekening met de vermoeidheid. Probeer de reis 
zo aangenaam mogelijk te maken. Bespaar nooit 
op essentiële zaken zoals voeding. Gebruik de 
incognito modus van je browser en wis regelmatig 
cookies, zo krijg je soms goedkopere prijzen.

Aandachtspunt

Je kan op veel verschillende manieren nutteloze kosten besparen. Wees hier attent voor en doe dit ook. 
Financiële zorgen zijn de grootste struikelblok voor goede prestaties.

Echter is het belangrijk om te investeren in bepaalde dingen die voor jou persoonlijk het leven 
comfortabeler maken. Bespaar bijvoorbeeld nooit op voeding! Als topsporter is het belangrijk om 
een goed en gevarieerd dieet te hebben. Het laatste wat je wil is dat je ziek wordt door iets verkeerd 
te eten. Dit kan overal gebeuren maar probeer hier toch voor op te letten.

McDonalds is zeer goedkoop in vergelijking met een gezonde maaltijd, kies toch liever voor de  
gezonde maaltijd in plaats van iets vettig. Als topsporter zal jouw lichaam, je dankbaar zijn.

Blijf jouw eigen routines respecteren!
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Hoe ziet een tornooi week eruit?
• 1 reisdag
• 2 oefenrondes
• 3 à 4 wedstrijddagen
• 1 reisdag terug naar huis

 

KORT SAMENGEVAT

JE PERSOONLIJKE ATTITUDE  
IS HET KRACHTIGSTE WAPEN 

DAT JE BEZIT ALS  
PROFESSIONELE GOLFER.

Hoe ziet een off-week eruit?
Tijdens de off-weken is het belangrijk om tot rust te komen. Je slaapt thuis, in je eigen bed en je  
omringt jezelf door familie en vrienden. Het is normaal om één of meerdere dagen niet met golf  
bezig te zijn. Dit is een goede gelegenheid om administratief werk te doen. Je bespreekt samen met 
jouw omkadering de taken die gedaan zijn of die nog gedaan moeten worden.

Tijdens een off-week is het eveneens zeer belangrijk om jouw coaches te zien. Samen kan je de  
wedstrijd en de statistieken analyseren. Wanneer je een off-week neemt hangt af van de kalender en  
van jou als speler. Het is belangrijk om te weten wanneer je een check-up nodig hebt bij de coach.  
Een goede communicatie met jouw coach is noodzakelijk. Tijdens tornooiweken vormen zij het 
vangnet voor spelers.

Hoe bekostig je een seizoen?
• Sponsoring 
• Sponsortornooi
• Prijzengeld terug investeren 
• Pro-am’s
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Full Prof - Give Back
Financieel autonoom worden is het ultieme doel. Dit betekent dat je 
geen financiële ondersteuning meer nodig hebt van de federatie. Op 
dit moment in jouw carrière willen heel veel mensen een stukje van jou. 
Iedereen wil betrokken zijn bij jouw succes. Het is belangrijk om hier  
tegen gewapend te zijn.

De organisaties, personen die jou van in het begin hebben bijgestaan ver-
dienen veel respect. Deze personen mag je niet vergeten! Golf  Vlaanderen  
is één van die organisaties die respect blijven verdienen. Zij steunen elke 
speler van in het begin.Golf Vlaanderen verwacht een basis return van al 
haar spelers.

Dit is namelijk dat je de #topgolfvlaanderen vermeld bij al jouw posts op 
sociale media. Verder wordt het altijd op prijs gesteld als er uitnodigingen 
gegeven worden voor het sponsortornooi dat je organiseert.

Wat je verder als return geeft, kan je volledig zelf bepalen. 

Thomas Pieters zal in 2018 voor het eerst een jeugdtornooi sponsoren. 
Dit is de ultieme manier van return aan Golf Vlaanderen. Door de jeugd- 
werking te ondersteunen, kan deze nog meer uitgebreid en verbeterd 
worden.

Checklist Pro
• Coaches Ouders
• Welke rechtsvorm ga ik aannemen?
• Welke tour ga ik spelen? Heb ik recht op invitaties?
• Ben ik financieel voorbereid?
• Heb ik het vereiste spelniveau?
• Ben ik goed verzekerd? 
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Thomas Pieters in actie tijdens BKO 2018
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04 OPLEIDING  
TEACHING PRO

Binnen de golfwereld kan je verschillende richtingen uit. Als je merkt  
dat ‘playing professional’ jouw niet ding is, kan je nog altijd opteren  
voor een andere carrière binnen de golf. De opleiding ‘teaching pro  
volgen’ is de meest voor de hand liggende keuze.

De opleiding bestaat uit 2 delen.
Het eerste deel is de opleiding initiator. Het tweede deel is de opleiding  
‘trainer B’. In beide opleidingen kan je vrijstellingen krijgen, als je al een carrière 
als ‘playing pro’ hebt gehad.

Vooraleer je deze opleiding start, heb je een gesprek met de verantwoorde- 
lijken. Zij bepalen jouw individueel traject. De Vlaamse Trainersschool (VTS) 
kan meewerken aan een gespecialiseerd individueel traject. De opleiding zal 
altijd 1,5 tot 2 jaar duren ongeacht wat jouw individueel traject is. Dit komt 
omdat de lessenreeksen zeer gespreid ingepland staan. Het is echter wel  
mogelijk om bepaalde delen in zelfstudie af te leggen. Op die manier kan je 
jouw individueel traject flexibel inplannen.
 
Na het afstuderen van de trainer ‘B opleiding’, ben je klaar om op nationaal 
niveau les te geven. Wil  je toch nog iets meer? Dan kan je kiezen om de opleiding 
‘trainer A’ te volgen. Deze opleiding is gericht op spelers met een internationaal 
niveau. Wat is het verschil met tussen initiator? Trainer B? Trainer A? PGA coach of 
PGA professional? Hiervoor verwijzen we graag naar de opleidingsbrochure 
van Golf Vlaanderen. Je kan deze consulteren via www.golfvlaanderen.be 
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Bronnen
https://www.golfvlaanderen.be/nl/vvg-jeugd/top-golf-vlaanderen-programma 

https://www.golfvlaanderen.be/nl/wie-is-wie

http://www.be-gold.be/blog/?cat=194 

https://www.golfvlaanderen.be/nl/overboarder 

http://www.vub.ac.be/topsport/statuut

https://www.kuleuven.be/sport/topsport-en-studie

https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/topsport/erkenningsvoorwaarden.pdf

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/help.html

https://collegereadiness.collegeboard.org/about/scores

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/register/international-registration/fees 

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry= 
China&browser Type=&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Belgium

https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/een-niveau-erkenning-specifieke- 
erkenning-van-een-buitenlands-diploma 

http://www.ncaa.org/sites/default/files/2017-18_Transfer_Guide_4_Year_20170721.pdf

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa.html#overview

https://www.internationalstudent.com/study_usa/choosing-the-usa/usa-education-system/

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag 

http://www.ncaa.org/student-athletes/future/eligibility-center/what-official-visit

https://www.collegesportsscholarships.com/2012/01/13/campus-visit-guide-athlete.htm 

http://www.europeantour.com/europeantour/qualifying/index.html 

http://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/let/wp-content/uploads/2017/11/15172857/Lalla-Aicha-LET-2018-Tour-School-Regulations.pdf 

http://www.europeantour.com/mm/document/tournament/qualifying/33/24/39/ qualschoolentryformfinalinteractive_english.pdf 
http://www.cvovolt.be/site/category.php?id=31

https://www.mijnbedrijfsbeheer.be/faq/#1494920008603-10c80ff3-281e 

http://www.ncaa.org/student-athletes/future/eligibility-center/what-unofficial-visit

https://financeinfo.be/belastingen/belastingschijven/ 

http://vanovertveldt.belgium.be/nl/hervorming-vennootschapsbelasting

https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/statuten-bij-de-nv-bvba-en-cvba/het-kapitaal

https://www.bipandgo.com/nl/abonnement-telepeage-professionnels/cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&gre-
Closed=new&greClosedCountry=China&browserType=&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Belgium

https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-en-getuigschriften/een-niveau-erkenning-specifieke- 
erkenning-van-een-buitenlands-diploma 

http://www.ncaa.org/sites/default/files/2017-18_Transfer_Guide_4_Year_20170721.pdf

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study/student-visa.html#overview

https://www.internationalstudent.com/study_usa/choosing-the-usa/usa-education-system/

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag 

http://www.ncaa.org/student-athletes/future/eligibility-center/what-official-visit

https://www.collegesportsscholarships.com/2012/01/13/campus-visit-guide-athlete.htm 

http://www.europeantour.com/europeantour/qualifying/index.html 

http://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/let/wp-content/uploads/2017/11/15172857/Lalla-Aicha-LET-2018-Tour-School-Regulations.pdf 

http://www.europeantour.com/mm/document/tournament/qualifying/33/24/39/qualschoolentryformfinalinteractive_english.pdf 

http://www.cvovolt.be/site/category.php?id=31

https://www.mijnbedrijfsbeheer.be/faq/#1494920008603-10c80ff3-281e 

http://www.ncaa.org/student-athletes/future/eligibility-center/what-unofficial-visit

https://financeinfo.be/belastingen/belastingschijven/ 

http://vanovertveldt.belgium.be/nl/hervorming-vennootschapsbelasting

https://www.notaris.be/opstarten-ondernemen/statuten-bij-de-nv-bvba-en-cvba/het-kapitaal

https://www.bipandgo.com/nl/abonnement-telepeage-professionnels/

Future Players Manual - GolfTon: Eric Der Kinderen, John Boerdonk, Roel Verdonschot
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I REISSCHEMA
5/3:  Vertrek Bru – Chicago
  Chicago – New Orleans (avond aankomst)

6/3:  Bezoek NCAA wedstrijd in Lafayette – Louisianna Classic met wagen (2 h drive)

7/3:  New Orleans – Chicago
  Chicago - Champaign
 Late namiddag rondleiding golffaciliteiten University of Illinois en dinner met T. Pieters

8/3:  Meetings met:

  - Strenght Coach

 - Academics

  - Assistant coach, Zach Guthrie

  - Thomas Pieters en teamgenoten en bijwonen training

  - Bezoek campus

9/3:  Meeting met Head Coach Mike Small en bijwonen selectieronde
  Dinner met Thomas

10/3:  Champaign – Dallas
    Dallas – Greensboro (avond aankomst)

11/3:  Bezoek Campus University of North Carolina, Greensboro
 Vrije namiddag

12/3:  Meeting Fanny Cnops – Head Coach Emily Marron – Academics – Trainer
 Dinner met Fanny 

13/3:  Bijwonen work out (6.45-7.45 uur) – ontbijt met Fanny en teamgenote
 Vertrek op middag: Greenboro – Newark en Newark - Bru
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II NCAA LOUISIANNA CLASSICS
• Een kleiner NCAA event

• Is een invitational dwz home pro nodigt colleges uit (toch enkele colleges aanwezig  
uit top 25 van de golfweek ranking)

• Golf is hier een teamsport

• Old style course: kort naar NCAA Normen – smal

• Illini speelde niet goed, Thomas ook niet. Teamgenoot Luke Guthrie top 5 plaats  
(ter info nr 20 world ranking)

Coach niet tevreden over hun teamspirit, bodylanguage, coursemanagement
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III VERSLAGEN VAN DE MEETINGS

BEZOEK UNIVERSITY OF ILLINOIS
6 golfcourses ter beschikking, waaronder 2 van de universiteit en 4 private banen.

Spelen diverse banen in Chicago waaronder de baan van de Ryder Cup en US Amateur.

Trainingsinfrastructuur indoor, practice, short game area (onderhoud door universiteit)
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GESPREK MET STEVE OLDENBURG,  
STRENGHT COACH
Eveneens trainer voor volleybal, tennis en damesvoetbal.

In geval van blessures gaan de spelers naar Trainer Jeff, medicus.

Belangrijke aandachtspunten binnen de trainingen:  
posture, stability, flexibility en letselpreventie.

Screening spelers:
bij binnenkomen alsook gedurende gans het jaar (5 à 6 screenings)

Zwakste punt van Thomas: weak in general strenght, lack of strenght.

Zijn mening over:
- TPI: ook hij heeft zijn vraagtekens? 

Hierin zijn bepaalde zaken goed, maar TPI is commercial, is business.

- Cross fit: specifiek voor Golf?   

Wordt er aan de juiste zaken gewerkt? 
Er is geen controle over volume training.

Niet succesvol voor Golf!! Body building!

Er wordt gewerkt met individuele stretch- en warming-up programma’s.

Trainingsintensiteit:
- in season: 2 dagen in de week, maar atleten komen ook buiten deze uren.
- off season, wanneer er geen competities zijn: 3 dagen in de week.

Communicatie tussen de verschillende coaches:
2 à 3 maal per week met Zack, assistant coach van Mike Small, maandelijks met coach small.

Steve was niet op de hoogte van de elleboogblessure van Thomas.   
Deze blessure wordt behandeld door Trainer Jeff.

Advies: vanaf 17j. meer met gewichten werken!
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GESPREK MET SHARI CLAPP,  
ACADEMICS
Er zijn 150 mogelijke major vakken te kiezen maar meestal kiezen de golfers business of commercial.

Na 4 jaar: Bachelor Degree.

Summerschool:
- soms summerschool of extra half jaar voor stage of spreiding, om workload te vermijden,  

en dan 4.5 jaar
- NCCA regels kunnen summerschool opleggen.

Starten met general studies en pas later majors kiezen: gebeurt niet bij de atleten.

Om binnen te komen: 2 testen:  
toeffel test: 79 behalen maar 100 om business en engineering te studeren. 

ACT of SAT: dat mag meerdere keren worden afgelegd om voldoende punten  
te halen om business te volgen.

Freshman: life skills programma, 2x per jaar (oa. leren koken, automechanica)  
Zaken die belangrijk zijn in het latere leven.  
Freshman is verplicht om 8u per week te studeren in athlete’s house en is verplicht om te  
verblijven op de campus (dorm). Verplicht om 2x per week bij Shari of Debbie te hebben.
Doel is om hen zelfstandig te maken.

NCAA Rules:
1. - op het einde van hun 1ste jaar: 24 kredieturen geslaagd.  

  - op het einde van hun 2de jaar: 40% van de totale opleiding geslaagd. 
 Bachelor degree niet voor elke richting zelfde aantal kredieturen. % kan dus verschillen.

  - einde 3de jaar: 60%

   - einde 4de jaar: 80%

2. elke term (16 weken) moet je verplicht 6u slagen

3. per academisch jaar: 18u 

Dan een gemiddelde score (great point average) van 1.8 op 4.

Online courses zijn beschikbaar.

Shari is enorm gepassioneerd door sport, wil dat haar ateleten slagen op beide vlakken.

De atleet is verantwoordelijk voor het contact met de professoren. Shari doet dit niet in hun plaats.

Overboader levert goed werk, alle info is aanwezig en op tijd.
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GESPREK MET ZACK GUTRIE,  
ASSISTANT COACH VAN MIKE SMALL
In Illinois: 40 000 studenten:  
30 000 halen hun diploma en 10.000 post graduaten (niveau Leuven)

Belangrijk: 
- goede structuur opbouwen, atleten moeten zelfinitiatief nemen
- belang van teamspirit, hecht team.

260 colleges in divisie 1, Top 65 speelt de regionals.

Positie Illinois: momenteel 37

Coaching visie: zeggen niet wat moet!! Spelers moeten zelf inzien wat kan en niet!

Visie over skieën tijdens verlof???  
Ook zij zijn hier niet mee opgezet, maar speler moet dit zelf weten.
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GESPREK MET COACH MIKE SMALL
Overboader: Dennis Mertens is great!!

Building a relationship is important, support home is very important.

Pieters: OK, Detry???

Coach Small heeft 4.5 scholarships voor het ganse team.
Good scholarship is 0.5

Thomas Detry krijgt een full scholarship omdat dit mogelijk was.

Quality of the person is very important!

Wat mag de VVG nog doen volgens de NCAA Rules: gesprek met Sara

Trainingsexpenses mag (vliegtuigticketten, laten afkomen van persoonlijke pro): in kader van olympisch 
programma en governing body.  Improved door de federatie ifv carrière van de atleet

Vonden het supper dat we pro-actief waren!!

Rode Kruis poster met T. Pieters.  Thomas werd hierover aangesproken, gezien dit voor een goed doel 
was, geen probleem.

Bij de vraag naar het budget van Coach Mike Small was het antwoord: no budget 
Daarna: 130.000 dollar per jaar: travel, recruting (bv doral), equipment en trainingaids.
In dit budget zijn scholarships en salarissen van de trainers niet inbegrepen, ook niet infrastructuur.
Hij organiseert ook een donnateur dag bv. met Steve Stricker en dit levert hem 119.000 dollar op.
Belangrijk: No waste of money!!!!

Een scholarship is 45.000 dollar per jaar waard.

Kostenplaatje Practise: 5,1 miljoen dollar!!

Equipment: geen exclusiviteit kwa merken.  
Callaway kan maar meer Titleist, Ping, Mizuno.
Tiltleist is veel groter dan Callaway, ballen spelers: titleist
Dankzij zijn contacten krijgen de Top players alles gratis.  
De bottom players moeten hun materiaal zelf aankopen.

Coach Mike Small heeft zelfs meer dan 10 majors gespeeld, speelt zelf nog een aantal wedstrijden.  
Verdient daar meer bij dan voor zijn job wat niet wil zeggen dat hij slecht betaald is.

Programma van de spelers: compeet en geen techniek. 
Monotoon vermijden, maar repetition is good.
Mentaal en spelen zijn zwak momenteel, ook putting moet beter.

Belangrijk: Honest and open direct coaching
It is not an academy (how to hit the ball is niet de bedoeling) wel: “How to become a champion golfer”!!!
Keep the Home pro: a 3 way thrust: B. Bollen, de persoonlijke pro van Thomas, blijft een belangrijke rol 
spelen in de huidige omkadering van Thomas
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T. Pieters: dit jaar is zijn responsability anders dan vorig jaar als freshman.  
Motto: “NEVER GIVE UP”
Sterke Punten Thomas: swingtechnisch
Zwakke Punten: shortgame en putting. 
Meer creatief, meer imagination.
Maar: “It’s their game”.

Coach Mike Small benadrukt dat “Academics” heel belangrijk zijn!! Juist daaronder komt Golf te staan.
Als golf goed gaat, academics ook en vice versa.

Spelers kunnen buitengezet worden wegens drugs, wrong attitude.  
Dit is in het verleden ook reeds gebeurd.

Indien een speler slecht speelt maar zich blijft inzetten, blijft hij erbij gezien dit belangrijk is voor de 
academics.

Training aids:
Geen sam putting lab: Putting: to mechanical: ook niet goed

Stack and Tilt: Believe in the stuff??
Playing well: OK

Foreign players:
Coach Mike Small heeft schrik dat als spelers terug gaan naar hun land ze niet meer zullen terugkomen 
door de beslissing pro te worden.

Standpunt Coach Mike Small tov Selecties door Federaties:
Playing for the country is important MAAR niet te veel.
WK is OK hoewel er op dat moment een belangrijke competie is.

Jack Leglise: neen!!
Mis niet te veel academics, heel belangrijk!!

De universiteit doet heel veel voor de atleet!!
Per semester: 10 dagen voor competitie. Dit is niet zo in alle universiteiten.
 

ALGEMEEN VANUIT DE DIVERSE MEETINGS MEE TE NEMEN AANDACHTSPUNTEN
  - Fysiek, meer gewichten 
  - Meer zelfstandigheid
  - Better english grammar
  - Bij keuze college: relatie coach, niveau academic en atletic resourses, sholarship

AANDACHTSPUNTEN VANUIT VVG BIJ KEUZE COLLEGES
 - Spelers brengen op voorhand verplicht bezoek met ouder(s)
  - Bereikbaarheid campus
  - Begeleiding academics/life skills
  - Begeleiding sport
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BEZOEK UNIVERSITY NORTH CAROLINA 
GREENSBORO
2 banen ter beschikking 

4 korte holes op campus

Team is momenteel nr 72  
(komen van 125)

Goal: Top 60  
(zo automatisch naar de regionals)
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GESPREK MET COACH EMILY MARRON
• Recruiting: 

 - connectie met coach is belangrijk – zich goed voelen op campus;

 - bezoek is er altijd;

 - biedt steeds full scholarship en heeft er 4.5 ter beschikking;

 - doet een aanbod op basis van resultaten en swing video.

• Wedstrijden met hogere rankings zullen komen als het team in de ranking stijgt.  
Momenteel niveau van de wedstrijden: op invitatie: Give and Take.
Voor volgend seizoen dankzij Fanny al een stap voorwaarts.  
Maar een evenwicht zoeken in topwedstrijden en lagere ranking voor de teammotivatie. 

- UNCG had al 2 all americans 

- Infrastructuur:
 - 2 golfclubs: 1 dicht bij de universiteit op 8 min. rijden en 1 op 20 min. rijden. 

 Transport naar golf met teammates.
  - 4 kleine oefenholes op campus

- Transport naar wedstrijden met Mini-bus (meestal 2-3 uur rijden, vorig weekend 8 uur rijden)

- Uurrooster: 
 MA, WOE, VRIJ: 9u00 -12u00: academics, daarna tot 16u00 golf

 DI, DO: 6u45 - 7u45: work out, 9u30 - 11u00: academics, 13u00 - 15u00: golf

 WOE 16u00 - 19u00: academics

 Op donderdagavond pilates sessie en vrijdag: 18 holes spelen

Coach is elke dag beschikbaar tussen 12u30 – 17u00.   
Niet alle atleten zijn gelijktijdig aanwezig op de golftrainingen.
Zaterdag en zondag: meestal studeren ofwel competitie

• Techniek: hangt van speelster af.  
Bepaalde speelsters komen technisch zwak binnen maar dat is niet de bedoeling.

Goede relatie met home pro is ook hier belangrijk.  
(Fanny heeft geen persoonlijke Pro)

• Doel Coach Emily: “Not here to teach but to become a good player” 

• Programma: 
Coach Emily werkt niet volgens een programma, hiervoor zijn er te grote niveau verschillen in de groep. 
Tijdens het wedstrijdseizoen: aandachtspunten op basis van de wedstrijd
Buiten het wedstrijdseizoen: op basis van drills

- Sterke punten Fanny: swing technisch
- Zwakke punten: angry - ballflights
- Trainingtools: weinig, Coach Emily zou wel een trackman willen (die er in Illinois wel is)

• Mentale begeleiding:  
Coach Emily gaat niet akkoord met de stelling dat Golf voor 90% mentaal is.
Je moet de slag ook nog kunnen uitvoeren.
Geen mentale begeleiding wel coursemanagement en routing



• Budget : 
 - scholarship: 170 000 (incl. Insurance gezondheid, school, eten, kamer)

 - reizen: 24 000 (alles gebeurt met mini-bus)

 - materiaal: 8 000 (clubs zijn voor rekening van de speelsters, no sponsordeal yet,  
 hoopt tegen het einde van het jaar een deal rond te krijgen voor Fanny)

 - operating 15 000

Standpunt Coach Emily tov Selecties door Federaties:
Coach Emily had geen idee van de datum WK (mogelijk conflict met haar programma,  
WK blijkt samen te vallen met een belangrijke wedstrijd)

• Voor UNCG is het belangrijk dat er niet meer dan 2 lessen na elkaar gemist worden  
(les maandag en woensdag missen mag niet) 

• Freshman 8u tutor per week (Fanny is voor golf freshman maar voor studie sophomore)

• Bij instap is er geen technische screening: de coach kent het niveau van de spelers  
via de wedstrijden (british girls, orange bowl....)

•	Medische	begeleiding:	er	is	een	Trainer	(=	medical)	-	veel	preventie	in	het	geval	van	 
Fanny voor schouder.

 De communicatie tussen Coach Emily – assistant – physical coach en trainer gebeurt via mail.

• Wat kan VVG nog doen? 
Voor Fanny: Follow-up bij terugkomst in België, organisatie van trainingsdagen.

• Overboarder: great, Goed dossier

• Bij UNCG zijn er 8-9 spelers, op wedstrijd zijn dat er meestal 5 tot 6, selectie gebeurt door  
kwalificatiewedstrijden. 



GESPREK MET NICK (ACADEMICS)
• Toefle / SAT

• ‹2.5 GPA: verplichte begeleiding

• Online begeleidingssysteem: starfish (prof kan student flag geven),  
indien nodig is er wekelijkse opvolging. De Coaches hebben ook  
toegang tot het systeem en krijgen aldus de nodige informatie. 

• Fanny heeft momenteel ›3 GPA

• Elk semester is ere en follow up advice meeting oa. om majors aan te raden,  
erop toezien dat het aantal kredieturen behaald worden. 

• Wanneer sumerschool noodzakelijk is (NCAA regel) kan dit eventueel via online courses

• Taal is soms probleem voor internationale studenten

• Starten als genereal studies (mag tot max 2 jaar) en dan pas majors kiezen 

• UNCG kan advies geven of diploma geldig is in Europa

• UNCG: 18 000 studenten waaronder 200 atleten

• 3 à 4 keer per jaar wordt een gastspreker uitgenodigd in het kader van life skills programma  
(ethische kwesties: drugs, drank,…).  Dit is verplicht voor freshmans.

• Begin van elk semester is er een ‘missed class letter’ dat acadmics maakt voor de spelers – spelers 
moeten dit voorleggen en bespreken met de proffen. 

• Overboarder: ok, ook voor de vrijstelling was alles ok. 



80

GESPREK MET PHYSICAL COACH CHRIS
• Basketball specialist

• Geen geloof in gewichten

• Volgt methode van Perdenko en gebruikt veel aquagym  
oefeningen en general fitness. Zonder verlies van mobiliteit

• Blessurepreventie is belangrijk voor Fanny. 
‘She is a natural’ en dat mag niet verloren gaan, maar moet leren werken. 

• NCAA regels voor een bezoek ter plekke
 - Officieel bezoek max 48 ur

 - 1 keer per week mag coach bellen

 - Tijdens bezoek niet golfen met coach
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IV VVG ACTIES

ACTIES TOPSPORTSCHOOL

• Teamgeest bouwen

• Engelse les (US english) vanaf 17j

• Meer krachttrainingen vanaf 17j

CREATIE AFDELING TOP GOLF VLAANDEREN-USA

• Procedure:

 - speler stapt in in TVG-USA;

	 -	VVG	betaalt	startfee	overboarder	=		(deel	van	de)	fee	bij	keuze	college;

 - speler tekent overeenkomst met VVG:

  - VVG geeft advies bij keuze college;

  - speler kiest college na overleg met VVG;

  - VVG geeft extra engelse les;

  - speler neemt extra fitness;

  - speler is als college stduent aanwezig op TGV dagen bij terugkomst in België;

  - speler geeft elk semester speelschema’s en trainingsschema’s door aan VVG

 - If not? Terugbetaling fee

Te bekijken: kost vliegtuigtickets? Andere kosten zijn er zo goed als niet. 

ADVIES: START ALS FRESHMAN ‘GENERAL STUDIES’ OF UNDECIDED

• Pas na freshman jaar Majors kiezen

 - Is een stage noodzakelijk? Internship

 - Extra credits nodig na de 4 jaar

 - Wanneer moet je blijven voor summerschool?
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CHECKLIST VOOR KEUZE COLLEGE

• Overboarder staat in voor Toefl – SAT en video

• Bij opstart overboarder: extra inspanningen engels en fitness

• Bezoek vooraf is verplicht door speler én 1 van de ouders (voel je je er goed,  

sfeer stad, sfeer campus, coach, atmosfeer ‘to be a champ’?)

• Scholarships: 75 – 100% (incl? tuitition, room, food, health insurance )

• Hoe is contact met coach?

• Visie van de college: 1st academic – close 2nd golf – far 3rd social life

• Welk personen betrokken? Frequentie? Wanneer? 

 - Coach, assisitant, strenght, med. Trainer

 - Academic: follow up freshman

• Visie van coach inzake Belgian team? Wedstrijden augustus en sept?

• Hoe wordt rol persoonlijke pro ingevuld? Hoe blijf je technisch ‘on track’?  

Persoonlijke pro? Rol van de Coach?

• Facilities: 

 - op campus?

 - off campus?

 - transport?

• Uurroosters? Workouts – academics – golf

• Wat als je niet direct in het team zit?

• Wat met gekwetst zijn? Hoe follow up? Hoe preventie? Hoe kom je terug in het team?

• Is materiaal included? Kledij? 

• Life skills programma: wat houdt dit in?

• Afstanden: kamer – winkel – campus – golf op campus – academics

• Ranking van het team: niveau van de wedstrijden – niveau van de conference – hebben  

ze regionals en nationals gehaald vorig jaar? Wie zit er nog in het team ? Ranking van  

seniors, juniors, sophomores?

• Visie van strenght coach: posture – golf specifiek – flexibiliy – mobility

• Training tools? Trackman? TPI,…



Met dank aan:

Manon De Roey, Fanny Cnops, Kevin Hesbois, Alan De Bondt

Ronny De Bondt, Martine Borghs, Jaak Pieters

Marc Verneirt, Karine Guerman

Johan Verbiest

Ellen Smets, George Mackechnie

Sophie Leten, Didier De Vooght

Dennis Mertens

Pieter Meersman

Vincent Borremans

Ymke Van Herp
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