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Mette Hageman: voormalig tourspeelster, voorzitter van de Ladies European Tour en nu de eerste golfpro van 

Nederland met de allerhoogste coachingsgraad: Topcoach 5. (Golfsupport.nl) 
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Golfpro Mette Hageman heeft de hoogste coaching graad gehaald die er is: Topcoach 5. Hageman is de eerste 

golfpro met deze titel.  

Topcoach 5 is een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hanzehogeschool Groningen en wordt 

ondersteund door NOC*NSF. 

De opleiding, gestart in 2007, heeft als doel topcoaches in verschillende disciplines af te leveren -coaches met 

een eigen stijl, visie en een grote dosis ambitie, passie en doorzettingsvermogen om het hoogste te bereiken. Het 

past in de ambitie van NOC*NSF, die Nederland bij de beste tien van de wereld wil zien presteren op 

Olympische Spelen, WK’s en EK’s, de hoogste podia van de topsport. 

Mette Hageman is de eerste golfprofessional ooit die de Topcoach 5 opleiding met succes heeft afgerond, en de 

tiende coach in Nederland met deze titel. 

Eerder slaagden onder anderen Koos Klein en Mark Roper (volleybal), Grete Koens (atletiek), Monique 

Tijsterman (handbal), Merijn Zeeman en Ruud Verhagen (wielrennen) voor hun examen. 

‘Vanzelfsprekend ben ik heel blij dat ik dit heb bereikt’, liet Hageman weten. ‘Na mijn spelerscarrière heb ik 

bewust gekozen voor de opleiding tot teaching professional bij de Britse PGA en daarna voor deze topcoach 

opleiding. Ik wist al vroeg in mijn opleiding voor professional dat mijn kwaliteiten en passie hier liggen: bij 

topgolf en de ontwikkeling en begeleiding van talent’, aldus Hageman, die in de jaren ’80 het topamateurcircuit 

in Nederland domineerde en van 1992 tot en met 2005 op de Ladies European Tour speelde. 

Op de LET behaalde Hageman vijftien keer een top-10 finish, waarvan zeven keer een plek bij de beste vijf. 

Daarnaast was Hageman ook nog voorzitter van de spelersraad (1998-2001), en voorzitter van de Ladies 

European Tour (2001-2004). 
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In Nederland is er nog een andere golfprofessional met een vergelijkbare titel als die Hageman net heeft behaald: 

voormalig NGF bondscoach Eric der Kinderen deed bij NOC*NSF de Mastercoach leergang onder leiding van 

Peter Murphy. ‘Deze leergang is alleen voor bondscoaches uit allerlei takken van sport. De focus lag meer op de 

praktijk: wat we in de leergang aangeboden kregen, was direct toepasbaar in onze praktijk als bondscoach. Qua 

theorie en competitieverplichtingen was Mastercoach minder zwaar dan de Topcoach 5 – als bondscoach waren 

we immers niet vaak aanwezig.’ 

In de praktijk hoopt Mette Hageman snel aan de slag te kunnen als coach. Behalve haar papieren voor Topcoach 

5 is ze onder meer ook gekwalificeerd Master Mind Factor Coach (NLP Sports Psychology) en 

opleidingsbeoordelaar voor de NGF en PGA Holland. 

 


