
       

  
 
 
 
 
 

UNIEK  CHIP & PUTTING GREEN CONCEPT
Ontdek: de moeilijkste golfbaan van de wereld 

 

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.

 

 

 

 

  Delta GBE lanceert in 2014 een nieuw uitdagende 18-holes chip & putting green concept.  " Professioneel, moeilijk & hoog entertainment gehalte "     

  Kwalitatieve kenmerken die elke golfliefhebber direct herkent bij het gloednieuwe Topgolf chip & putting concept . 

  Zowel de kleintjes onder ons, de recreatieve als de handicapspeler spelen het golfspel naar hun hart op deze afwisselende chip & putting greens op

  de Nederlandse bodem.  De originele green ontwerpen van de exclusieve golfbanen van St. Andrew wachten op uw putts.  Een visueel  aantrekkelijke

  element is de centrale ligging waar de natuur alle kans krijgt.   Het chip & putting green concept van Topgolf daagt iedereen uit om te komen spelen 

  op deze moeilijkste chip & putting golfbaan van de wereld. 

 

uteur:

  DDelta GBE lanceert in 2009 een nieuw uitdagende 18-holes chip & putting green concept.  " Professioneel, moeilijk & hoog entertainment gehalte "     Kwalitatieve kenmerken die elke golfliefhebber direct herkent bij de gloednieuwe chip & putting concept op Golf- en Bosresort Harderwold. Zowel de kleintjes onder ons, de recreatieve als de handicapspeler spelen het golfspel naar hun hart op deze afwisselende chip & putting greens.Golf- en Bosresort Harderwold.  De originele green ontwerpen van de exclusieve golfbanen van St. Andrew wachten op uw slagen. Een visueel aantrekkelijk element is de centrale liggingwaar de natuur alle kans krijgt.   Het chip & putting green concept van Golf- en Bosresort Harderwold daagt  iedereen uit om te komen spelen op deze moeilijkste golfbaan van de wereldelta GBE lanceert in 2009 een nieuw uitdagende 18-holes chip & putting green concept.  " Professioneel, moeilijk & hoog entertainment gehalte "     Kwalitatieve kenmerken die elke golfliefhebber direct herkent bij de gloednieuwe chip & putting concept op Golf- en Bosresort Harderwold. Zowel de kleintjes onder ons, de recreatieve als de handicapspeler spelen het golfspel naar hun hart op deze afwisselende chip & putting greens.Golf- en Bosresort Harderwold.  De originele green ontwerpen van de exclusieve golfbanen van St. Andrew wachten op uw slagen. Een visueel aantrekkelijk element is de centrale liggingwaar de natuur alle kans krijgt.   Het chip & putting green concept van Golf- en Bosresort Harderwold daagt  iedereen uit om te komen spelen op deze moeilijkste golfbaan van de wereld  Karlijn Raats

     TopGolf voor alle inwoners van Nederland o.a.;  TopGolf vormt een nalatenschap m.b.t. Operatie Jong van de overheid. 
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V O O R W O O R D

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 omgegaan.

Het weer tot leven brengen van normen en waarden past in het huidige politieke klimaat van
“ i d  h id”  “  i  t d lijkh id”   M t l   h t ki d d  “minder overheid” en “ meer eigen verantwoordelijkheid”.  Maatregelen om het kind de 
juiste normen & waarden bij te brengen kost ouders, de overheid & instanties veel energie 
en geld en lossen de huidige problemen & oorzaken niet op. 

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  emoties & leeftijdgenotenburgerschap? Hoe gaat men om met problemen, emoties & leeftijdgenoten.

Politieke correctheid en korte termijn denken moeten worden vervangen door visie, missie, 
Lange termijn strategie en vastberadenheid  

Het is TopGolf ernst  met de waarden en normen in onze samenleving, en hoe deze weer 
levend te krijgen bij kinderen.  Door het TopGolf Concept wordt het gedrag van een kind 
bij de opvoeding langzamerhand verbeterd en zal positief bijdragen aan hun toekomstbij de opvoeding langzamerhand verbeterd en zal positief bijdragen aan hun 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 de mogelijkheid om de normen & waarden
op de juiste methode te ontvangen.op de juiste methode te ontvangen.

En is alleen al vanuit het oogpunt van de menselijke waardigheid, een menselijke samenleving 
en een perspectief voor toekomstige generaties (onze kinderen) verantwoord.
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TopGolf is een speciaal ontwikkeld concept om allerlei 
soorten jongeren aan het golfen krijgen. Dit vergroot
hun kansen later in de maatschappij en op de arbeids-
markt, want TopGolf kan zorgen voor de juiste basis.
e

TopGolf wil met dit golfconcept 
kinderen meer laten bewegen.  
Het concept biedt etiketten en  
een goede lichamelijke conditie.     Is enorm uitdagend, spannend en vooral erg leerzaam.

TopGolf wil de jeugd in de buitenlucht laten golfen. Dat
is beter dan wanneer ze overlast op straat veroorzaken 
Het TopGolf concept is iets geheel nieuws voor de jeugd.

Deltion-leerlingen bij de driving range.

T O P G O L F  "uniek chip & putting green concept"
 
-  Golf "de sport" 
 
-  Waarom golf?
 
-  Het Concept TopGolf 
 
-  Geheim van de TopGolf? 
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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 

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. 

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.     

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?
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 
TopGolf wil kinderen ook meer laten bewegen met golf.  
Kinderen zijn de laatste tijd teveel in het nieuws door bijv.
overgewicht, slechte lichamelijke conditie, pesten, ruzie, 
en zinloos geweld. 
TopGolf draagt bij aan een betere opvoeding van het kind. 
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Een golfconcept als " legacy " voor alle inwoners van Nederland o.a.,;  kinderen, ouders, opa & oma, recreanten, golfers & pro-golfers 
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        18-HOLES CONCEPT
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