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TOPGOLF

Een uniek golfconcept als " nalatenschap " voor alle inwoners van Nederland o.a.; kinderen, ouders, opa & oma, recreanten, golfers & pro-golfers

UNIEK CHIP & PUTTING GREEN CONCEPT
Golf als hulpmiddel bij de ontwikkeling van het kind
Het TopGolf Concept draagt bij aan de opvoeding van het kind. Het TopGolf Concept biedt kinderen de belangrijke grondbeginselen van golf en het leven.
TopGolf zet niet alleen vol in op de jeugd. Het TopGolf concept is perfect geschikt voor juist de ouderen en biedt de golfers onder ons een prachtig & spannend golfplatform.

uteur:
DDelta GBE lanceert in 2009 een nieuw uitdagende 18-holes chip & putting green concept. " Professioneel, moeilijk & hoog entertainment gehalte "

Kwalitatieve kenmerken

TopGolf
het concept

VOORWOORD
Waarom TopGolf?
Kinderen leven in een wereld waar emoties en belevenissen een belangrijke rol spelen;
‘ervaren’ en ‘beleven’ staan centraal bij alles wat de jeugd doet. Geen juiste sturing leidt
tot onbalans en gemakzucht, bevordert overmatige consumptie (drank, eten, drugs, sex)
en verveling (geweld, diefstal, pesten, asociaal & hinderlijk gedrag).
De maatschappij verandert ingrijpend en in het brandpunt van deze veranderingen leven
jongeren. Gezin, overheid en school hebben aan invloed ingeboet en bieden minder houvast
dan vroeger. Als men de jeugd verwaarloost en niet goed opvoedt, zal men merken dat een
kind op latere leeftijd niet goed met de leefregels van alledag zal omgaan.
Het weer tot leven brengen van normen en waarden past in het huidige politieke klimaat van
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juiste normen & waarden bij te brengen kost ouders, de overheid & instanties veel energie
en geld en bieden de huidige problemen vaak niet de juiste oplossing.
De overheid moet een antwoord zien te vinden op al deze veranderingen en staat daarbij
voor een dilemma. Hoe moet zij de jeugd voorbereiden op het échte leven? Hoe moeten
ouders & de overheid kinderen klaarstomen voor de arbeidsmarkt en ook opvoeden tot actief
burgerschap? Hoe gaat men om met problemen,
problemen emoties & leeftijdgenoten
leeftijdgenoten.
Politieke correctheid en korte termijn denken moeten worden vervangen door visie, missie,
investeren in de jeugd, lange termijn strategie en vastberadenheid.
Het is TopGolf ernst met de normen en waarden in onze samenleving, en hoe deze weer
levend te krijgen bij de jeugd. Door het TopGolf Concept wordt het gedrag van een kind
bij de opvoeding langzamerhand verbeterd en zal positief bijdragen aan hun toekomst
toekomst.
TopGolf wil de ouders & overheid een beeld geven over de kracht van het concept
en over de vele mogelijkheden ervan om de jeugd een waardevolle invulling & leerschool
mee te geven.
Het TopGolf Concept biedt kinderen & ouderen een uniek opvoedingsplatform.
En
. is alleen al vanuit het oogpunt van de menselijke waardigheid, een menselijke samenleving
en een perspectief voor toekomstige generaties (onze kinderen) nodig en verantwoord.

Rudy Deighton
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TopGolf
Delta Golf Business & Events heeft een uniek, nieuw en uitdagend
golfconcept ontwikkeld. Het concept is speciaal ontworpen voor het
kind, is niet alleen heel erg leuk, spannend en goed voor hun ontwikkeling maar biedt de basis & juiste kennis op concentratievermogen,
normen en waarden, verantwoordelijkheid & communiceren.
Verder is het concept een nalatenschap voor de totale gemeenschap.
(Operatie Jong van de overheid)
Het is goed om met golfen te beginnen op vroege leeftijd en dit op te
voeren naargelang de interesse en ervaringen dit wenst.
Als kinderen ouder worden, dan hebben ze veel profijt van het concentratievermogen dat getraind is tijdens het golfen.
“ Educatief, professioneel, duurzaam, uitermate moeilijk speelbaar &
hoog entertainment gehalte. ”
Kwalitatieve kenmerken die elke klant direct herkent bij de nieuwe
18-holes chip & putting green van het TopGolf Concept
Zowel de kleintjes onder ons, de recreatieve als de handicapspeler
spelen het golfspel naar hun hart op deze afwisselende greens .
De greens van TopGolf zijn een exacte kopie van de ontwerpen van
de exclusieve golfbanen van St. Andrew, die bekend staan om hun
moeilijkheidsgraad, natuur & snelheid.
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Een bijzonder aantrekkelijk element is de duurzaamheid van TopGolf,
waar oplossingen geboden worden aan maatschappelijke problemen.

Doelstelling van het TopGolf Concept van Delta GBE
onder de aandacht brengen van dit uniek leerprocesplatform bij de overheid.
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Golf is hier duidelijk meer dan een balletje
slaan alleen. Stijlvolle inrichting, comfortabele
bar, restaurant met gevarieerde kaart en een
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meetings. De sfeer is, Amsterdam-Zuid
indachtig, hip. Adres: Tommaso Albinonistraat
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Meer info: www.golf-republic.nl

GOLF etc. magazine 077.

Golf
de sport

TOPGOLF
Het Concept TopGolf
Het TopGolf concept biedt het kind de juiste basis waar
men de grondbeginselen van het leven wordt geleerd,
tevens ontwikkelde het concept een methode die ouders
kan helpen om de opvoeding eenvoudiger en succesvoller
te laten verlopen. Waarom?
Omdat het op latere leeftijd heel moeilijk is om stuurloze
kinderen tussen de 12-18 jaar weer in het gareel te krijgen.
Hoe kunnen we dit voorkomen? Juist door op jeugdige
leeftijd structuur aan te brengen d.m.v. een golfspel.

Het geheim van de TopGolf?

Golf "de sport"
Golfen is een combinatie van zowel een mentale- als
een lichamelijke sport. Golfen betekent veel in de
buitenlucht en lopen. Mentaal gezien is golf een spel
waarbij zich problemen voordoen die een creatieve
oplossing nodig hebben.
Aan de lichamelijke kant vereist golfen een goede
hand-oog coördinatie, techniek en uithouding.
Golf is een sport waarbij eerlijkheid en sportiviteit net
als in het leven hoog in het vaandel staat.
Daarnaast vormt de kracht van het positief denken een
belangrijke factor in het golfspel en ze moet worden
toegepast bij elke slag.
twee maanden lang een golfopleidingsprogramma

Groepjes van tien personen krijgen 16 golfclinics. Het
sportprogramma is heel vooruitstrevend. We willen als
Golf spelen is gezond door de vele beweging. Lopen
op de golfbaan stimuleert de verbranding van vet,
vermindert de stress en geeft geestelijke ontspanning.
Het golfspel daagt zowel het lichaam als de geest uit.
Bij golf draait alles om concentratie, gedragsregels,
emotie, controle, zelfbeheersing en sportiviteit.
Naast plezier in het spel, vermaak en een leuke tijd.

Waarom golf?
Men heeft verschillende redenen om te gaan golfen,
voor de gezondheid of gewoon voor de lol.
Een andere reden om te gaan golfen is om kinderen de
basis te leren van belangrijke grondbeginselen van
het leven. Waarbij golf hun kansen vergroot later in de
maatschappij en op de arbeidsmarkt.
" Golf kan zorgen voor een goed netwerk.”
De golfbaan is tevens een sociale omgeving waar ouders,
kinderen en anderen elkaar kunnen ontmoeten.
Golf is een ontspannend en intrigerend spel. Zowel
elementen van competitie als fitness oefeningen komen
aan bod, én het even in de natuur zijn natuurlijk.

Delta GBE 2009

Dat 'structuur' allesbepalend zou zijn, is te kort door de
bocht. De oplossing is niet altijd klip en klaar.
'Sommige kinderen vragen om meer regels en regelmaat,
andere juist weer om minder. Die worden als het ware
overbelast door al die structuur die ze opgelegd krijgen
en zijn als de dood om eens iets te ondernemen.
" In zo'n geval werkt het dus contraproductief "
waarbij ze werken. De aanwas van jongeren is
Het zijn juist de verschillen tussen de verschillende sporten
en die tussen kinderen onderling die TopGolf aanspoorden
een golfconcept te ontwikkelen die ouders kan helpen de
opvoeding soepeler en succesvoller te laten verlopen.
clinics.”
Het concept achter TopGolf is het bieden en leveren van
verschillende belangrijke grondbegindselen uit de golfsport
en de opvoedingleer zodat men gaandeweg het leerproces
weet welk type kind het is en je bewuster kunt omgaan met
ieders specifieke kwaliteiten.
donderdagochtenden altijd zo rustig, dat andere
Kinderen zijn de laatste tijd teveel in het nieuws door bijv.
overgewicht, slechte lichamelijke conditie, pesten, ruzie,
en zinloos geweld.
en zinloos geweld.
TopGolf draagt bij aan een betere opvoeding van het kind.

TopGolf
het concept
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TOPGOLF
Putting Green Concept
• Uniek Chip & Putting Green
• Sterke hellingen, diepe dalen & glooiend
• Kunstgras greens, groen en natuur
• Professioneleaanleg &uitstraling
• Champions Chip&Putting Platform
• Moeilijkheidsgraad 100%

TOPGOLF
doelgroep
• Focus op kinderen
• Focus op jonge gezinnen met kinderen
• Focus op opa & oma's
• Focus op educatie & opvoeding
• Aantrekken van de golfers
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DELTA
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GOLF BUSINESS & EVENTS

PAND HARDERWOLD
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Hoe klein het kind ook is, het is voor de ontwikkeling van iedere
kind al heel goed om op jeugdige leeftijd met golfen te beginnen.

TOPGOLF

bij ieder dorp, gemeente, plaats of stad
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TOPGOLF

Als ouder kan je er ook je voordeel mee doen.
Even een moment van samenzijn tijdens golfen
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TOPGOLF

TopGolf staat garant voor plezier, fun, entertainment en
vermaak naast sport & spel, competitie en wedstrijden.

TOPGOLF
Het concentratievermogen van een kind wordt met golfen verbeterd
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TOPGOLF
TopGolf biedt kinderen een eigen ontwikkeling in leren,
accepteren, winnen, verliezen, nederlagen en falen.
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KERNWOORDEN
Het concept voor het kind & de opvoeding
 Persoonlijke ontwikkeling verbeteren
 Bijbrengen van normen & waarden
 Sociaal gedrag motiveren
 Mensen & wetten respecteren
 Tolerantie kweken
 Integratie accepteren
 Pubertijd(moeilijke periode)
 Overlast beperken of trachten in te dammen
 Verschil tussen goed & kwaad bijbrengen
 Verantwoordelijkheid tonen
 Belevingswereld jongeren visualiseren
 Fundamentele heroriëntatie overdragen
 Intellectueel,, emotioneel en fysiek
y
uitdagen
g
 Huidige samenleving accepteren
 Het leveren van prestaties maakt een kind sterker en geeft meer voldoening
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