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SUCCES VAN VERNIEUWDE LERARENBOND KOMT NIET UIT DE LUCHT VALLEN

‘WGTF NL DOET MÉÉR DAN
ALLEEN OPLEIDEN’
Met de komst van de World Golf Teachers
Federation (WGTF) naar Nederland is er
veel veranderd in het vaderlandse golf
lesgeef landschap. Waar voorheen PGA
Holland de enige opleider voor golfleraren
in Nederland was is daar twee jaar geleden
de WGTF NL bij gekomen. Dat deze
organisatie inmiddels stevig voet aan de
grond heeft in Nederland blijkt niet alleen
uit het grote aantal studenten (dit jaar 49
cursisten) maar ook uit de keur aan sterke
partners die de organisatie inmiddels aan
zich heeft weten te binden. De Nederlandse
Golfkrant ging op zoek naar het geheim van
het succes de WGTF NL.
Door: Kees Jan Stel

WGTF directeur Bjorn Beekman

nisatie die alleen in Nederland weinig bekendheid
genoot. Wij hebben een paar jaar geleden de
Nederlandse tak van de WGTF, toen nog opererend
onder de naam DGTF, overgenomen. Dus het is
niet zo dat de WGTF helemaal nieuw is, integendeel, de DGTF was al sinds 1996 actief. Wij hebben
de organisatie alleen nieuw leven ingeblazen, zijn
veel actiever de markt op gegaan en hebben veel
nieuwe partnerships opgezet’.
Wat was de gedachte achter de overname van
de DGTF?
Beekman: ‘Met onze golfschool leiden we voor
ANWB Golf al sinds 2007 jaarlijks meer dan 1600
nieuwe mensen op voor het HCP 54 (oude GVB
red.). De gedachte hierachter is dat we golf voor
zoveel mogelijk mensen bereikbaar willen maken.
En dat lukt zeer goed. Maar in het vervolg daarvan
wilden we ook iets toevoegen aan het golfleraar
landschap. Kijk, het plezier in golf begint bij het
spel op een prettige, toegankelijke en professionele
manier te leren. De PGA Holland was jarenlang de
enige opleider in Nederland en dat doen ze uitstekend. Maar wij vonden dat er genoeg ruimte is in
deze markt en hebben een iets andere filosofie en
kennelijk slaat die aan’.
Er staan opvallend bekende namen bij jullie
officiële partners. Hoe zit dat?
Beekman: ‘Klopt, de WGTF NL is een actieve,
gedreven en gepassioneerde organisatie en dat
trekt partijen aan. Daar komt bij dat de samenwerking met onze partners heel functioneel is, ze
versterken elkaar, precies zoals het hoort dus. Met
Wilson Golf doen we al jaren zaken, het is een kwali-

We spreken WGTF NL directeur Bjorn Beekman op
Golfpark de Star in Leidschendam, de thuisbasis
van de WGTF NL. Een Golfpark waar overigens de
komende maanden een complete make-over zijn
beslag gaat krijgen.
Golfpark de Star is jullie thuisbasis, maar wat
gaat daar allemaal veranderen?
Beekman: ‘Wat zeggen ze altijd, de aanhouder wint?
Tja, dat klopt in dit geval wel. Sinds 2013 zijn we
bezig om op deze locatie (langs rijksweg A4, red.)
het golfcentrum te moderniseren en nu gaat het er
eindelijk van komen! Om te beginnen gaat vanaf
half september onze 9 holes par 3 / 4 baan open.
Deze lange holes zijn naast onze al bestaande Pitch
en Puttbaan een super gave uitbreiding. Tevens
wordt onze driving range helemaal verbouwd tot
een compact, maar uitgebreid trainingscentrum én
wordt per 01 april 2022 ons nieuwe clubhuis opgeleverd’. Anders gezegd, over minder dan een jaar
ziet Golfpark de Star er totaal anders uit. Een ideale
basis dus voor onze HCP 54 cursussen en uiteraard
de opleidingen van de WGTF NL’.
De WGTF leidt dit jaar 49 nieuwe cursisten op.
Waar komt de WGTF eigenlijk vandaan?
Beekman: ‘De WGTF bestaat sinds 1993, dus al
bijna 30 jaar. Het is een wereldwijd erkende orga-

Phil Allen (L) en Bjorn Beekman

tatief zeer goed merk, in Amerika is het gewoon een
A-merk. Gelukkig komt men in Europa daar nu ook
langzaam maar zeker achter. Het succes van ANWB
Golf hoef ik denk ik niet uit te leggen (grootste
golfclub van Nederland). Deze club heeft inmiddels
meer dan 50 duizend (!) leden en blijft groeien.
Veel leden hebben wij op een van onze locaties
voor een HCP 54 cursus voorbij zien komen en de
groei is daar nog lang niet uit. En laten we ook niet
vergeten dat we ook trots zijn op de komst van Phil
Allen als een van onze opleiders binnen de WGTF
NL. Een coach van het kaliber Phil, de swingcoach
van Joost Luiten, is natuurlijk een absolute meerwaarde voor iedere golforganisatie’.
Waar moeten al die leraren in de toekomst
allemaal aan het werk?
Beekman: ‘Goede vraag, maar gezien de groei die
golf in Nederland momenteel doormaakt denk ik
dat we er nog veel méér nodig hebben. Vergeet
niet dat veel golferaren part-time werken. Leuk is
om in dat verband te vertellen dat we sinds een
aantal maanden samenwerken BurgGolf Haverleij
in Den Bosch. We organiseerden daar al geruime
tijd HCP 54 cursussen en hebben op deze locatie
ook diverse clinics georganiseerd. Wat bleek? De
respons die we kregen was dermate positief dat we
al snel een aanvraag kregen om meerdere leraren
te leveren. Zo gezegd zo gedaan, dus momenteel
werken er 4 nieuwe WGTF NL golfleraren op
BurgGolf Haverleij, naast de twee bestaande
leraren, die alle vier bij ons de opleiding hebben
gevolgd. En het allerleukste is, daarvan zijn twee
vrouwen! We zijn dus niet alleen een bond die
golfleraren opleidt maar ze ook helpt met stages
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alleen opleiden. Wij willen op actieve wijze de
golfsport promoten en laten groeien. En daar
spelen ook Goede Doelen een rol in. Ik kan alvast
verklappen dat de WGTF NL in oktober 2022 een
event gaat organiseren dat helemaal in het teken
staat van de Stichting Spieren voor Spieren. Op
het programma van dit drie dagen durende event
staan de Brotherhood Cup, een Ryder Cup-achtig
event tussen diverse golfleraren én voor het eerste
een NK Lesgeven voor golfleraren. Voor dat NK
Lesgeven hebben we al meer dan 600 aanmeldingen van mensen die graag les willen krijgen
gecombineerd met een stuk ondersteuning voor
Spieren voor Spieren. We hopen op deze wijze 15
duizend euro bij elkaar te golfen voor het Goede
Doel! Wij zijn ervan overtuigd dat dit een absoluut
top evenement gaat worden. Hou deze kolommen
in de gaten want hier gaan we nog veel meer over
vertellen de komende maanden!’

Arthur van den Dool (L) gaat als golfleraar aan de slag op BurgGolf Haverleij
en werk. Plus dat we door het grote aantal leraren
in ons netwerk ook snel aan eventuele aanvragen
van clubs voor full- of part time leraren kunnen
voldoen’.

In Amerika doen veel golf organisaties aan
Goede Doelen, hoe zit dat bij de WGTF?
Beekman: ‘Wij geloven dan een opleidingsinstituut voor golfleraren veel meer moet doen dan

