
‘ANWB GOLF EN WGTF  
VERLENGEN SAMENWERKING’
ANWB Golf is met afstand de grootste golfvereniging van Nederland. Wat veel mensen 
niet weten is dat de vereniging ook de meeste nieuwe golfers in Nederland opleid. Dat 
gebeurt al ruim 12 jaar in samenwerking met de golfschool van Golfpark de Star, inmiddels 
geïntegreerd in de Nederlandse tak van de WGTF (World Golf Teachers Federation). 
Niet minder dan 19 duizend nieuwe golfers door heel Nederland hebben op deze manier 
hun HCP 54 bewijs gehaald. Onlangs hebben beide organisaties de samenwerking weer 
verlengd. Reden om met ANWB Golf directeur Igor Hoijng en WGTF directeur Bjorn 
Beekman te praten over het succes, de samenwerking en de plannen voor de toekomst.

Door: Kees Jan Stel

Covid 19 zorgt voor een onverwacht grote 
toeloop naar de Nederlandse golfbanen. Merken 
jullie dat ook?
Hoijng: Dat mag je wel zeggen, we groeien elk 
jaar, maar de laatste tijd zit het tempo er inderdaad 
goed in. Toen ik in 2013 begon als directeur van 
ANWB Golf hadden we ongeveer 25 duizend leden, 
inmiddels zijn we de 50 duizend al ruim gepasseerd.
Beekman: Wij merken het ook, onze cursussen zijn 
altijd al populair geweest, maar de laatste maanden 
werken we zelfs met wachtlijsten op onze locaties 
door heel Nederland. Het lijkt wel of iedereen wil 
gaan golfen. Geweldig natuurlijk.

Waaruit bestaat jullie samenwerking precies?
Hoijng: ANWB Golf heeft als primaire doelstelling 
om golf toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk 
spelers. We hebben meerdere samenwerkingsver-
banden, maar voor de instroom en dus de HCP 54 
weekend cursussen werken we uitsluitend samen 
met de WGTF. Volgens mij is Bjorn al bijna 12 jaar 
onze Hoofdopleider! Nu ik erover nadenk, dat is al 
best heel lang eigenlijk!
Beekman: Klopt, ik weet het nog goed, destijds 
zaten wij nog in onze indoor faciliteit Swingaway in 
Den Haag, Igor was toen nog niet actief bij ANWB 
Golf en onze golfschool was nog geen onderdeel 
van de WGTF. De WGTF doet uiteraard nog veel 
meer, maar voor de HCP 54 cursussen zijn wij de 
Preferred Supplier van ANWB Golf. Vanzelfsprekend 
zijn we daar behoorlijk trots op.
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Er wordt nog wel eens denigrerend gedaan over 
het halen van een HCP54 bewijs in twee dagen. 
Kan dat echt?
Beekman: Ik kan me goed voorstellen dat mensen 
dat denken. Er waren tijden dat je meer dan een 
jaar bezig was met je GVB. Maar in de cursus leren 
we mensen niet golfen, we leren ze te beginnen 

met golf. Veiligheid, etiquette, passie, die staan 
voorop. We willen ze enthousiast maken voor golf.
Hoijng: We zouden niet met de WGTF/Golfschool 
Golfpark de Star samenwerken als hun HCP 54 
product niet goed zou zijn. Natuurlijk gaat er wel 
eens iets mis, niet vreemd als je bedenkt dat bijna 
1500 mensen per jaar de cursus volgen. Over het 
algemeen zijn onze leden echter zeer tevreden over 
de kwaliteit van de cursus en het enthousiasme 
waarmee deze wordt gegeven. En dat is voor ons 
een belangrijke voorwaarde, golf is passie.

Hoe organiseer je een dergelijk concept door heel 
Nederland?
Beekman: Dat is inderdaad een hele operatie. Maar 
we doen het nu bijna 15 jaar en weten inmiddels wel 
hoe de hazen lopen. Qua invulling met leraren is het 
altijd passen en meten, maar sinds we onderdeel 
zijn van de WGTF is dat een stuk eenvoudiger. Voor 
de duidelijkheid, de WGTF is een internationale 
stichting die in 42 landen een volwaardig en erkend 
pakket aan opleidingen voor golfleraren aanbied. 
Het opleiden van eigen leraren is niet alleen gunstig 
voor de planning ook hebben we nu meer grip op 
de kwaliteit van de leraren waardoor ook de ANWB 
Golf cursussen naar een hoger niveau worden 
gebracht.
Hoijng: Voor ons is het belangrijk dat de cursussen 
door heel Nederland worden gegeven. Op deze 
manier is de cursus voor iedere nieuwe golfer 
logistiek goed bereikbaar. Nederlanders hoeven met 
inmiddels 230 golfbanen in Nederland gelukkig niet 
veel te reizen voor golf. Dus het feit dat de cursussen 
het hele jaar door op 6 locaties worden gegeven sluit 
daar mooi op aan. En laten we niet vergeten, ANWB 
Golf geeft op meer dan 100 banen in binnen- en 
buitenland interessante kortingen op de greenfees. 
Dat deze formule aanslaat blijkt uit het feit dat het 
verloop onder onze leden erg laag is.

Wat gebeurt er met golfers als ze eenmaal hun 
HCP 54 gehaald hebben?
Beekman: Onderzoek toont keer op keer aan; beter 
spelen is doorgaan met spelen. Als je vastloopt 
verlies je de motivatie en eindigen de stokken 
onder de trap. En dat is nu precies wat wij willen 
voorkomen. Daarom gaan we binnen de WGTF 
naast het opleidingstraject voor leraren binnenkort 
ook de WGTF Academy uitbreiden. Deze gaat 
landelijk diverse (vervolg) cursussen aanbieden. Ook 
willen we ons meer gaan richten op de jeugd, we 
hebben het gevoel dat daar in Nederland nog veel 
te ontwikkelen is.
Hoijng: Kijk, golf is een leuk maar lastig spel, 
lessen zorgen ervoor dat je blijft leren en dus blijft 
golfen. We willen onze leden graag gedurende 
hun hele golf carrière bij de hand nemen en niet 
alleen aan het begin. Uiteraard is dat niet volledig 

haalbaar, wat er na het HCP 54 gebeurt komt voor 
het grootste deel op het bordje van lokale clubs en 
leraren terecht. Want laten we niet vergeten, alle 
clubs in Nederland profiteren van nieuwe golfers. 
ANWB Golf heeft geen eigen baan, onze leden 
krijgen de kans om te spelen op banen door heel 
Nederland. Maar samen met de WGTF kunnen we 
wel een aantal alternatieven gaan aandragen zodat 
we de band met onze leden kunnen versterken.
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Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Hoijng: Naast onze greenfee kortingen, ledenda-
gen, wedstrijden en golfreizen zijn we bezig met 
een sociaal platform om de vele single golfers met 
elkaar in contact te brengen. Ook gaan we inzetten 
op het stimuleren van ‘No Rules Golf’ en het 
promoten van andere spelvormen. Golfers realise-
ren zich niet hoe leuk scramblen, greensomes en 
matchplay kunnen zijn. Ook zijn we druk bezig met 
de restyling van onze site om de gebruikers ervaring 
van onze leden verder te vergroten.
Beekman: Vanzelfsprekend gaan we met de WGTF 
door met het opleiden en enthousiasmeren van 
nieuwe golfers én nieuwe golfleraren. Een groot 
deel van het succes van de cursussen is dat golfle-
raren van de WGTF niet uitsluitend full time leraren 
zijn. In onze opleidingen zitten opvallend veel 
carrière-switchers, golfers die op latere leeftijd hun 
passie ontdekken en daar invulling aan geven. Wij 
merken dat we op deze wijze de afstand tussen 
golfer en leraar verkleinen. En dat draagt ook weer 
bij aan waar het écht om gaat; de groei van de 
golfsport in Nederland.
Hoijng: Ik sluit met daar volledig bij aan, ANWB 
Golf en WGTF hebben samen al veel bereikt. En 
we gaan door. We willen dat mensen gaan golfen, 
beter gaan golfen en niet stoppen met golfen. We 
willen dat ze aangehaakt blijven.
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