TOPGOLF CONCEPT
TopGolf ingredienten goed voor kinderen
Voor de ontwikkeling van het kind, is TopGolf een perfect leerproces. Het is niet alleen heel leuk, spannend
en goed voor hun ontwikkeling maar biedt het kind tevens de juiste basis voor hun verdere ontwikkeling op
kennis, concentratievermogen etikkettenkennis, verantwoordelijkheid & communiceren.
Concentratie
Het concentratievermogen van een kind wordt met TopGolf duidelijk getest. Bij TopGolf is concentratie echt
vereist. Kinderen hebben zoveel te ontdekken in deze grote wereld en zijn daardoor te vaak met allerlei dingen
bezig. Zo is het goed om met TopGolf 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. Als
straks de leerboeken van de middelbare school geopend moeten worden voor het leren, zal dit veel eenvoudiger voor ze zijn. Voor de ontwikkeling van het kind, is het heel goed om TopGolf in al haar facetten
te ervaren.
De ontwikkeling
Hoe klein je kind ook is, het is voor de ontwikkeling van iedere kind al heel goed om op jeugdige leeftijd met
TopGolf te beginnen. Hierdoor maakt men al op jeugdige leeftijd kennis met o.a. normen & waarden, etc..
Rust krijgen
Door de concentratie die het golfspel vraagt, zullen kinderen ook de rust krijgen. Ze vergeten gewoonweg alle
andere dingen om zich heen. En door actief in de buitenlucht te spelen, zal ook de rust het makkelijker maken
om in te slapen.
Stimulerend voor de verder levensinvulling van een kind
Een kind kan helemaal opgaan in Topgolf. Ze leven zich helemaal in. En er gebeurd precies dat wat een kind
zou willen. Hun activiteiten op golfgebied laat dat gebeuren wat zij fantastisch vinden. Golfen in de natuur is
zoals hij/zij de wereld graag zou zien. Vol mooie felle kleuren, frisse lucht, vrijheid, rust, spanning, spel, juiste
instelling en altijd resultaatgericht. Daarnaast vormen nationale toernooien een rode draad door het concept.
Kennis
Met kennis bedoelen we niet de negatieve dingen op onze aarde, maar de gewone dingen om ons heen.
Alles wat we meemaken en doen, zoals communiceren, inzet, leren, concentreren, accepteren, incasseren
en verwerken. Dat zijn de belangrijkste dingen in het leven van een kind. En die kennis willen zij maar al te
graag verruimen en daarvoor is TopGolf enorm van belang.
Onsportief gedrag
Het is verontrustend dat vooral jongeren vinden dat onsportief gedrag in de sport nou eenmaal onderdeel van
het spel is, terwijl dit in feite totaal niet bij sport hoort zeker als het kinderen betreft. De normen lijken te vervagen.
Dat blijkt ook wel uit het feit dat bij de jeugd per week gemiddeld drie tot 4 voetbalwedstrijden gestaakt worden
wegens ontoelaatbaar gedrag langs de lijn. TopGolf biedt kinderen de basis gedragscode's, het accepteren en
het geestelijk verwerken van slechte resultaten. Daarnaast biedt TopGolf kinderen de ontwikkeling van een eigen
persoonlijk platform, waarin verliezen, nederlagen en falen telkens weer terugkeerd.
TopGolf, het spel, de regels, de resultaten en de doelstellingen prikkelen de fantasie en doorzettingsvermogen
van ieder kind, ouderen en golfer.
En als ouder kan je er ook je voordeel mee doen. Even een moment van samenzijn tijdens golfen en
aandacht voor je kind & spel.
TopGolf " meer als een spel alleen "

