Programma opleidingsweek Certified Golf Teaching Professional
De WGTF opleiding* is primair gericht op de werkpraktijk en biedt een hoge mate van
(studie) flexibiliteit. Er worden meerdere startmomenten aangeboden, alle opleiders
beschikken over ruime praktijkervaring én de WGTF opleidingen leiden tot een erkend
diploma.
Het WGTF opleidingsteam bestaat uit:
Bjorn Beekman

Directeur WGTF Benelux, licentiehouder WGTF, opleider
WGTF en Head Professional ANWB Golf

Reinier Touw

WGTF Master Professional, KSS II NGF/NOC-NSF
gecertificeerd opleider, logistiek verantwoordelijk en WGTF
wedstrijdleider

Marco van Maaren

Hoofdopleider WGTF, verantwoordelijk voor het
opleidingsprogramma en ontwikkeling, Head Professional
Sybrook Golf club

Phil Allen

Opleider WGTF, eigenaar golfschool en swingcoach Joost
Luiten (meervoudig winnaar op de Europese Tour)

*De opleiders zijn indien nodig of gewenst gerechtigd af te wijken van het programma
Doelstelling van de weekopleiding:
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht krijgen in het vak van golfleraar
Kennis opdoen van de golfindustrie, de geldende omgangsvormen, de golfetiquette
en alle gezond- en veiligheidsaspecten van de sport
Het enthousiasmeren van startende golfers
Het kunnen analyseren van de golfswing
Leren lesgeven aan verschillende doelgroepen
Inzicht krijgen in eigen vaardigheid
Mogelijkheid tot het lopen van PAT wedstrijden (18 holes)

Het weekprogramma:
1e dag
De kennismaking
Op de eerste dag wordt naast de inhoud van de WGTF opleiding ook besproken wat de
mogelijkheden zijn van het certificaat in de praktijk. We nemen het lesboek door en gaan
in op wat de kenmerken en karakteristieken van een goede professionele golfleraar zijn en
wat daar vervolgens bij komt kijken. Ook gaan we in op begrijpelijke en rechtvaardige
gedragsregels op en rond de golfbanen, waaronder de belangrijkste golfetiquette en alle
gezond- en veiligheidsregels.

Programma opleidingsweek Certified Golf Teaching Professional
Het officiële programma start met de belangrijkste onderdelen van het geven van een
golfclinic waarin de swing, putten en chippen centraal staan. De theorie en de fasering van
de drie onderdelen komen uitgebreid aan bod. Na de lunch komen diverse didactische
werkvormen aan de orde en wordt tijd besteed aan het oefenen in lesgeven. Waar let je
op, hoe is je voorbereiding en wat is er nodig om een verzorgende én enthousiasmerende
clinic te verzorgen? Aansluitend wordt er een 9 hole wedstrijd gespeeld en wordt de dag
afgesloten met een gezamenlijke evaluatie van de dag.
2e dag
Golfclinic
In de ochtend gaan de cursisten in meerdere groepen aan de slag om elkaar les te geven
in swing, putten en chippen. Het WGTF 5-stappen plan met alle verschillende werkvormen
en wetmatigheden voor het geven van een clinic wordt daarbij getoetst. Aansluitend
worden in de middag 9 holes gespeeld met opdracht. In de avond volgt een nabespreking
van de dag aan de hand van videobeelden
3e dag; Priveles geven
Hoe ziet de opbouw van een privé les er uit, welke vaardigheden heb je daar voor nodig
en wat zijn de vaste onderdelen? Er wordt verwacht dat cursisten de juiste grip, het
oplijnen, de houding, balpositie en de verdere opbouw van de swing kunnen
demonstreren. Vervolgens wordt de theorie vertaalt naar de praktijk. Naar keuze richting
jeugd, volwassenen (1/2 personen), startende golfers of gevorderden. Aansluitend worden
er 9 holes gespeeld met opdracht en wordt deze nabesproken. In de avond na het diner
volgt een evaluatie van de dag
4e dag; De verdieping; van theorie naar praktische toepassing
De volgende twee dagen staan in het teken van verdere verdieping. Het gaat dan om
didactische en methodische werkvormen. Anders gezegd, nu wordt je geleerd hoe je
daadwerkelijk les moet geven. Er wordt veel aandacht besteed aan de opbouw van de
swing middels 5 accumulatoren. Aansluitend worden er 9 holes gespeeld met opdracht en
wordt deze nabesproken. In de avond na het diner volgt een evaluatie van de dag
5e dag; De verdieping; van theorie naar de praktische toepassing (vervolg)
We vervolgen de didactische en methodische werkvormen met het lesgeven via mimiek en
gebaren (mirror image teaching). Ook wordt ruim tijd besteed aan de reden waarom een
bal (on)gewenst naar rechts of naar links gaat. In dat kader gaan we dieper in op de 9
balvluchten. Tot slot gaan we uitgebreid in op de communicatie tussen golfleraar en
cursist. Ook deze dag worden er 9 holes gespeeld met opdracht. En wordt na het diner de
dag geëvalueerd.
6e dag; De afsluiting
We sluiten de opleidingsweek af met een PAT wedstrijd. Een officiële wedstrijd waarbij je
de mogelijkheid krijgt je handicap te verlagen.
De kosten van de opleiding Certified Golf Teaching Professional bedragen Euro 4.200,Dit bedrag is inclusief 7 dagen opleiding, 7 verplichte lesmodules en het WGTF kleding
pakket (2 x polo, 1x trui, 1x windbreaker). Exclusief zijn de reis- en lunchkosten en Euro
250,- examenkosten.

