
EEN OPLEIDING ASPIRANT GOLF 
ORGANISEREN?

WAT? 
De opleiding Aspirant golf is een cursus aan te vragen door golfclubs voor vrijwilligers die 
zich wensen in te zetten bij begeleiding van golfinitiaties en (jeugd)trainingen. Het is een 
didactische opleiding bestaande uit 1 dag of 2 halve dagen. 

VOOR WIE? 
• Minstens 16 jaar zijn in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start
• De sport sporttechnisch beheersen, d.w.z. golfer zijn met minimum handicap 36. 

 WAT KAN EN MAG EEN ASPIRANT?  
• Een leerkracht, initiator of pro bijstaan bij het geven van snag golf. 
• De pro of initiator assisteren bij junior training met betrekking op spelvormen;
• Groepen informeren over: de golfclubs in België, veiligheid in golfgolfhistoriek in België en 

de wereldbegrippen in golf.
• Wanneer de Aspirant een amateur is dient hij/zij bij het uitoefenen van deze activiteiten de 

regels van het amateurstatuut (R&A) en de vrijwilligerswet/verenigingswerk te respecteren.

 PROGRAMMA?   
• Een halve dag Theorie: De opleidingsvisie Golf Vlaanderen & cursus Golf op school worden 

toegelicht. Er wordt voornamelijk gewerkt rond SNAG Materiaal, met de focus op het 
project ‘golf op school’ leren de deelnemers dan ook hoe ze een initiatieles zelf kunnen 
organiseren en voorbereiden.                                                                                                                  

• Op lesdag 2 of namiddag voeren de deelnemers een opdracht uit, waarbij ze lesgeven aan een groep 
(niet-) golfende kinderen. De club zorgt voor aanwezigheid van minimum 6 kinderen gedurende 
een halve dag.
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• Zoekt een geschikte docent en vergoedt de docent
• Zorgt voor adminstratieve opvolging docent - club
• Voorziet didactisch materiaal voor de cursisten (cursus golf op school) en voorziet 2 dozen 

opleidingvisie
• Zorgt voor attesten na afloop cursus 

WAT MAG JE VAN GOLF VLAANDEREN VERWACHTEN? 

WAT WORDT ER VAN DE CLUB VERWACHT ? 
• De club vult aanvraagformulier (zie website) minstens 1 maand op voorhand in. 
• De club zoekt een geschikte locatie en datum (bij voorkeur een grasveld of sporthal) 
• De club voorziet minstens 5 tot maximaal 12 deelnemers, indien gewenst maakt GV 

reclame bij naburige clubs. 
• De club voorziet een aantal juniors of liefst niet golfende jeugd voor het praktijkgedeelte 

(halve dag), de cursisten zullen aan deze juniors of niet golfende jeugd lesgeven. 
• De opleiding kost 250 euro excl. BTW, dit wordt na afloop aan Golf Vlaanderen betaald door de club.                    


