
‘LESGEVEN IS HET LEUKSTE WAT ER IS’

WGTF ORGANISEERT OPLEIDINGSWEEK 
OP BURGGOLF PURMEREND

Twee jaar geleden nam de Haagse golfprofessional/ondernemer Bjorn Beekman de Dutch Golf Teachers Federation (DGTF) over. 
Inmiddels heeft de WGTF of The Netherlands, zoals de organisatie inmiddels heet, al twee nieuwe lichtingen golfleraren opgeleid. 

Onlangs startte bij BurgGolf Purmerend de derde reeks. De Nederlandse Golfkrant mocht een dag meekijken hoe 14 nieuwe cursisten 
aan hun opleiding begonnen.

Door:  Kees Jan Stel

De cursisten en het WGTF kader in Purmerend

Groei
De golfwereld groeit. En groeit hard. Maar golf is 
een moeilijke sport. Er zijn dus veel nieuwe golflera-
ren nodig. Bij de WGTF weten ze dat ook. Volgens 
directeur Bjorn Beekman is de belangstelling voor 
het vak van golfleraar groot. Hij ziet dat veel mensen 
golf geweldig vinden, een aantal zou ook graag les 
willen geven maar kan in het huidige les aanbod 
niet slagen: ‘Ons doel is niet alleen het opleiden van 
full-time golfleraren, wij willen juist ook mensen met 
passie voor golf ondersteunen bij het starten van een 
tweede carrière. Of een additionele carrière, want 
lesgeven kun je ook naast je huidige werk’.

Perfecte faciliteiten op BurgGolf Purmerend

De opleiding
De opleiding tot golfleraar bij de WGTF duurt 
gemiddeld tussen de 5 en 7 maanden en bestaat uit 
diverse onderdelen. De basis is altijd een full-time 
opleidingsweek, maar dat is nog maar het begin.  
Daarna volgen nog 7 seminars, een ruime stage 
en diverse wedstrijden. In totaal zijn de cursisten 
zo’n 216 uur bezig met de opleiding. Voor deze 
opleidingsweek werd gekozen voor het golfcen-
trum van BurgGolf in Purmerend. Vanwege de vele 
holes, ruime oefenfaciliteiten, het hotel en de prima 
kantoorfaciliteiten een perfecte locatie voor deze 
eerste week.

Bjorn Beekman doceert 

Meerdere fasen
Het opleidingsprogramma van de WGTF bestaat uit 
een aantal fasen. De eerste stap is de opleiding tot 
Assistent Teaching Professional. Volgens Beekman 
is deze groep reuze belangrijk: ‘Vanuit deze rol 
kun je bestaande leraren assisteren en een actieve 
bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van 
mensen voor de golfsport’. De rol van Certified 
Teaching Professional is het hoofddoel van de 
WGTF opleiding. De focus is nu gericht op verdie-
ping van de golfkennis en het zelfstandig les kunnen 
geven.  Wil je verder doorgroeien dan kan dat ook. 
Als Master Teaching Professional, de hoogste kwali-
ficatie binnen de WGTF opleidingen, kun je (hoofd) 
golfleraar worden bij een golfclub of golfschool. Dit 
level is ook de basis voor de officiële KSS-3/4 kwali-
ficatie van NOC*NSF.

De eerste week
Het programma gedurende de week is intensief. 
Op maandag wordt gestart met een uitgebreide 
kennismaking en wordt de inhoud van de WGTF 
opleiding besproken. Vervolgens wordt direct 
gestart met de eerste facetten van één van de 
belangrijkste onderdelen van golfles, het geven van 
een clinic. Vervolgens wordt dieper ingegaan op 
diverse didactische werkvormen, anders gezegd, 

het oefenen in het lesgeven. De nadruk ligt op alles 
wat er bij komt kijken om een goede én enthousias-
merende groepsles of clinic te verzorgen.

Op dinsdag gaan de cursisten aan de slag met een 
clinic opdracht. Woensdag komen de prive lessen 
aan bod. Hoe ziet de opbouw van een dergelijke 
privé les er uit, welke vaardigheden heb je er voor 
nodig. Vervolgens moeten de cursisten de theorie 
vertalen naar de praktijk, zowel naar jeugd, volwas-
senen, beginners en gevorderden. Donderdag en 
vrijdag volgen nog vele praktijk en theorielessen 
en de week wordt afgesloten met een examen. Dat 
bestaat uit een stuk theorie, een voorbeeld les van 
50 minuten en een nabespreking waar je een golf 
visie dient te verdedigen.

Een van de vele praktijklessen gedurende de week 

‘WGTF EN BURGGOLF GAAN SAMENWERKING AAN’

Dat de opleidingsweek van de WGTF plaats vond op BurgGolf Purmerend is geen toeval. De twee organisaties werken al geruime tijd 
samen met het verzorgen van HCP 54 cursussen en clinics op Burggolf Haverleij in Den Bosch. Volgens Beekman sluit het programma van 
de WGTF perfect aan op het succesvolle concept wat hij samen met ANWB Golf heeft ontwikkeld en wat zorgt voor een instroom van 
meer dan 1500 nieuwe golfers per jaar. Beekman: ‘Dit is precies waar het om gaat, mensen enthousiasmeren, ‘entertrainen’, opleiden en 
laten genieten van golf’.

Ook Burggolf is blij met deze samenwerking. Geert Fromme, manager BurgGolf Haverleij: ‘De HCP 54 cursussen en clinics die de WGTF 
bij ons verzorgt vallen in zeer goede aarde. Dus ik ben niet verbaasd dat de opleiding van nieuwe leraren bij onze collega’s in Purmerend 
plaats vind. Wij zien veel passie en drive bij zowel het management van de WGTF als de leraren. En deze zaken staan ook bij ons hoog in 
het vaandel. Kortom, wij zijn zeer positief over de samenwerking met de WGTF, het is een ideale manier om de golfsport in Nederland 
verder te laten groeien’.

Work Your Own Game (WYOG)
Natuurlijk wordt van de cursisten verwacht dat 
ze zelf een aardig balletje kunnen slaan. Volgens 
Beekman is dat niet zo raar: ‘Het zou raar zijn 
als een golfleraar niet zelf kan golfen, maar een 
hele lage handicap is ook niet nodig. Wij willen 
juist mensen met veel passie en motivatie voor 
de sport. Als dat er is komt het eigen spelniveau 
vanzelf wel. Daarbij, we hebben een Work Your 
Own Game programma waarin we cursisten bege-
leiden om beter te gaan spelen en te voldoen aan 
onze cursuseisen’. 

Professioneel
Een dag meelopen met de cursisten maakt 
meteen duidelijk waar het bij de WGTF om gaat. 
De sfeer in de groep is goed, de leergierigheid 

groot en de passie voor golf druipt er van af. 
Daarnaast valt het professionalisme waarmee 
wordt gewerkt op. Van het gebruikte cursusma-
teriaal tot de WGTF kleding van de cursisten 
en de kwaliteit van het lesgevend kader tot de 
adequate faciliteiten van BurgGolf, alles is perfect 
geregeld. Het ontbreekt de cursisten aan niets. 
Daarbij is het toetreden van Phil Allen (de swing-
coach van Joost Luiten) aan het lesgevend kader 
een kwalitatieve toevoeging van formaat. Cursist 
Ronnie Atol is dan ook bijzonder te spreken over 
de lesweek: ‘Sowieso vond ik lesgeven al leuk om 
te doen, maar dankzij de WGTF weet ik nu dat 
het simpelweg het leukste is wat er is. Er wordt 
je zoveel kennis aangereikt, zoveel structuur 
gegeven, zoveel achtergrond informatie gegeven, 
het kan eigenlijk niet misgaan’.

Discipline
Volgens Beekman is dit de juiste weg: ‘Wij denken 
dat we op deze manier onze cursisten optimaal 
voorbereiden op hun aankomende taak in de 
golfwereld. We willen dat ze passie, enthousiasme 
en professionalisme uitstralen. En dat ze leren 
dat golfles geven echt een vak is. We willen geen 
mensen die ‘wel een keer een lesje willen geven’. 
We willen leraren opleiden die er voor gaan en 
er ook iedere keer staan. Dus een stuk discipline 
komt er ook bij kijken. Maar als ik kijk waar onze 
mensen nu werken, dat zijn inmiddels 80 leraren in 
Nederland, dan denk ik dat we op de goede weg 
zijn’.

Les in lesgeven op de driving range
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